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| ॐ नमः परम ऋषिभ्यः ॥ 

उपनिषदत्नप्रकाश 

रत्न चवथं 

कटोपानिषद्। . 
[री रि # । 

[ मृव्ट म्र, पदशः अन्वयः, मरादी अथ, विस्तरत करण, प्रकरणा > 

सारांश आणि उपक्रमोपरसंहार यां सह | 

मरथकार 

सदाशिवशाखी मिड़ 
सस्थापक-गीताघमेमडव्छ, पुण 

आच्रन्त पिदखी 

दके १८५२ ] पुण [ सन १९१० 

किंमत १। रूपया. 



गजानन विश्वनाथं केतकर, 

चिय्णीस्त, गीताधमं-मेब्ध्ल. टिकरा पर्ण-नं २ 

नेह वव ८9 वत व ~" अति २ चद १ ण म ४ 

वे. रा. स. सदाशिवक्चासख्री भिंड याचे ग्रेथः- ध 
१ मुण्डकापानिषद् [ मू> मत्र, पदशः अन्वय, मराी 

‡ अर्थ, विस्तृत विवरण, उपक्रमोपसंहार, विषयानुक्रमणिका व ( 
¢ मत्रसूचि यांसहं ] किंमत १ सपय, 

२ ्रश्मोपनिषद् | मूर मत्र, पदश्चः अन्वय, मराठा ८ 

(8 अथं व विस्तृत विवरण, उपक्रमेोपसंहार विषयानुक्रमणिका व ॐ 

¢ मेत्रसूध्वे यांसह | किं. १२ अणे. 
॥ २ केनोपनिषद् | वरील प्रमाणे सर्व] ॐ. अणे. ॥ 

8 गीतःरदस्यदीपिका [ मूढ शोक, पदाः अन्वय, ¢ 

मरा अर्थ, विस्तृत विवरण, उपक्रमोपरुहार, विषयानुक्रम- ॥ 

णिका, गीताध्यायसंगति यां सह ] किं. २॥ स्पये. ¢ 

¢ «५ गीतापाडाद्युत्ति [मूक ् छोक, पदः अन्वय आणि 4 
8 सुबोध मराठी अर्थं यांसह] विदयार्थ्योना उपयुक्त कि.< अणे. ॥ 
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मुद्रकः--- 

भ्रीपाद रघुनाथ राजगुरु, ° राजगृङ आणि कंपनीज् प्रेत 
५१३; शनव्रार पेठ, पुणे २, 



क्ष्व क 

निवेदन 

उपनिषद्रन्नप्रकााचे हं चौथे रत्न महाराघ्राला साद्र समर्पण करण्यांत 
येत भहे.वेदांन हं जश शाछ्न असे म्हणण्यांन येत अक्षै तश त। वेदांत सामान्यतः 
भाषनाप्रधानच अशि व त्याचा व्यवहाराी मुचं सष्ध नाही, अश्ली समज्ञत 
रूढ स्ञारी आहि. परंतु प्रस्तुत उपनिषदाच्था बहुतेक अभ्यसनं दही समज्ञ॒त पार 
नाहीशी होर असा भरवसा वाटतो. यांत श्रद्धा व बुद्धिवाद यांचा मे धातला 
असत्याय बुद्धितव्रादवसल अश्रद्धेवा आरोप व श्रद्धेवशल भंधत्वाचा आरोप हे 
देनह धुवून निघतीर यांत शका नर्द. श्रद्ध वुद्धिवादाची किती आक्दयकता 
अषि. व बद्धिव्रादांत श्रद्धेचै महत्व किति हँ या उपनिषदांत बभर दालषिठे आहि. 
व्याम परमार्थमागाविष्याचे गैरसमज नष्ट होऊन सयाच इद्ध खकूपच स्पष्ट- 
पण निदशनास येईल. थोडक्यांत सागावयायै म्दणज्ञ कटठेपनिधईनिं बुद्धिवाद्वा 
मा क्ञादन पुपून स्वच्छ केला अहै म्हणून बुद्धिभ्रिय महारा्राला हं बुद्धिषाद- 
प्रधान उपनिषद् अत्येत प्रिय वटेख अदी उमरे अहे. प्रस्तुत प्रथत व भाष्यादि 
प्राचीन रीकाप्रथात बन्याच ठिकाणी करक दिसून यदईल, त्यांचा तुलनात्मक पद्ध 
तीनं नीट विचार करून अभ्य्रासकांनीं आपत्या खतंश्र बुद्धीनं प्राह्याग्राह्यनिणय 
करावा अञ्ञौ विनेति करून हँ कटोपनिषदरूषी रत्न भाम्ह प्रेनभनवानं श्रीसरस्व- 
तीच्या चरणी अपण करितो. 

सद्ादिवकारख। भिद. 
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विषयानुक्रमणिका. 
अध्याय पाहिला 

वरटी ९ ली 

कथाप्रारंम 
नचिकेताचा उद्वेग 
भाकड गाई दान दिल्याचा दुष्परिणाम 
नचिकेताचा पिव्याला प्रश्न 
नचिकेताचा विचार 
प्राण्याचें क्षणभगुरत्व 
अतिथीची दाति 
अतिथि उपवासी राहिला असतां होणारी हानि 
यमथमे नचिकेतास तीन वर देण्यास तयार होतो 
नचिकेत पहिला वर मागतो 
यमधमीनें दिरेला पहिला वर 
स्वगेलोकाच महत्त्व 
अभिवियेविषर्यीं नचिकेताची प्राथना 
यमधमोचं उत्तर 
चयनाच स्वरूप 
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उान्तिष्ठत ! जाग्रत ¦  पाप्यवरान्निषोधत ! ' 

कृष्णयजु्वदांतील कारक ब्राह्मणांचा कठोपनिषद् हा एक भाग शह. 
ह ब्राह्मण उपर्ग्ध नाही, रिबहुना हा ाहमणग्रथ संपूणैतया भस्तित्वांत 
आला नब्हता, अस्ता किलेकांचा तकं महे. तैत्तिरीय ब्राह्मणांतीङ 
शेवटच्या तीन सध्यायांस काठक असँ म्हणतात, त्यावकून वरीक तक 
केला जात अस्षावा असँ वाटते. तथापि नाचिकेत।च्य। क्थेचा विचार केल्यास, तो 
भाग तैत्तिरीय ब्राह्मणानैतरचा असावा असे दिसते. कारण तैत्तिरीय बाह्मण तीक 
यमधम व नाचिकेत दी गुररिष्यांची जोडी आणि द्यांचा संवाद यज्ञसस्थ्षौ अदत 
संलम्र जहे. त्यांचा ब्रह्मज्ञानाद प्रत्यक्ष सेबध दिसत नारद, पण कटोपनिषदां तीक 
हौ कथा पूर्णपणे ब्रह्मज्ञानास जोडरी हे यावकून ती नेतरची अतावी मसा 
तक करण्यास हरकत नादी. 
` प्रस्तुत उपनिषद् सेवादात्मक असून तै यमधर्मापासून नचिकेताखा प्राप्त 
करं आहे. या उपनिषदात वुद्धिव।दाखा प्राधान्य दि आदे. आओयनिषद् तच्वज्षान 
बुद्धिप्रघान अहि, भावनाप्रधान नार्ह, अशी या उपानिषदाच्या अभ्यसनं केोणा- 
चीहि सहज खात्री पटेल. हँ उपनिषद् बरव मटँ आहि तशे पण तें कंटाच्छार्णँ होत 
नाही. कारण त्याची भाषा अत्थत काव्यमय असून उपमा, रूपक, टष्टंत, उस्प्षा 
इत्यादि भथलिकारांनीं ती अलक्त आदि. कटे के शब्दालकाराचीही छटा दिसून 
येते. तथपि अलंकरारांना कार्जःख महत्व दिं नी. वेदान्त म्हर्ला की, बुद्ि- 
वादाचे डोढे षट बांधून राके, आणि भावनेयो कादी हातात घेउन चांचपत चांच- 
पत या परमार्थमार्गति किररवे, ही समज्त कक्षी चुकीची आहे, र प्रष्वुत उप- 
निषदाच्या अभ्यासानें चांगलेच कदन येईक. वेदान्तशौख्राची रचना बुद्धिवादाच्या 
-पायावरच क्षी करावयाची; त यथं बिनचृक समजते. अकीचीन कामत पारमा- 
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थिक्र विचार करणाच्या बययाच ग्रथकारांनी बुद्धिवादाची हेटाक्णीच केरी आहे 
पण श्रुती या पारभाध॑क विचारांत ब्ुद्धेवादाला अव्रस्थान दिठं आहे. 

बुद्धिवाद् म्हणज तर्कं नन्हे. अनुमान व तकया दोन्ही शाब्दांच। अर्थं एकच 
समजतात. परतु ती शाद्लीय ट्या चूक आह. अनुमान ह एक बलवत्तरं प्रमाण, 
अदि. प्रत्यक्षाच्या पायावच वयाची उमारणी होते. प्रमाणजाच्रांत त्याची योग्यता 

कार मोठ! आदे. किंबहुना एकंदर साल्रीय विचारसरणो सर्वस्वी अनुमानावरच 
अवङबून अहि आधेभौतिक शाखरंत अन॒मानाला प्रत्यक्ष प्रमाणाची जोड यावी 
लागते. ध्म व वेदान्त ही शाश्च देखीर अनुमानावरच अवल्वूच अहित. या 
शाच्रां तील अनुमाने आगम -प्रमाण.च्या पाय।वरच उभारलेखीं असत,त. शब्द् 
प्रमाणाङच आगमप्रमाण असे म्हणतात, श्रत हैव मुख्य प्रमाण असल्याने प्रत्य- 
क्षाच्या बरोबर शाल्नकरांनैं ्तिप्रामाण्य मानकर आष. "ेदोऽखिले षममूलम् 'अरसे, 
मनरमृनीत म्हटले आहे. म्हणून ह्या शाच्रां तीर अनुमान ची उभार नी श्रतिप्रामाण्यावस्व 

करावी लागते. श्ुतिवचनांनासर्वस्वीभ्रामाण्य असर तती बुद्धिव।दार्चेक्षत्र मो रञ्च. 
सत शतीं तात्पय निश्चितं करून त्याचा वाक्ये कर्णे य/ बाबर्तःत सु- 
संस्छृत बद्धीरा पी स्वात-य आदे. या कार्यतच अनुमान प्रम'णाचीं क्षण्मक्ष्णी 
अतिशय गरज लागते. न्याप्ति, हेत्, पक्ष सष्यवद््टत याची निदेाष माडणी 
केस्य लेरीज अनुमनप्रमाण पणी हेत नादी, पतु वरीरु विषयाच भिनच्रुक 
निवड केल्यावर त्यांवरून सिद्ध दण अनुमान शास्रर्टथा प्रमाण श्हणून 
मान्यच करें लगते. अशा अनुमानालाच त्क समजणे अगदौ चुक्रच अदे. 
अर्वाचीन भ्र॑धकारांनीं तकोच्या नावाख की या अनुमान पद्धर्वची देखील कुचष्टा 
करण्यास कमी केर नारौ. विरित्सक वद्धि, चकसपगा, सदसद्विवेक अथवा 
खव्य.खेव्याची बिन निवड करण्याची राक्ति वगेर पिषय द अनुमानाच 
आवुषणिक साधने हात. या. स्वाना मिद्धुनच बद्धिवाद् अथ म्हणतात. भनुमानाखा 

भ्रतिप्रामाण्य ध्यार्वैच छागत. पणे त कौची गोष्ट तरी नात्कं हा निराधार अपशस्ता 

सश्च निर,धार तकाला कारसं मत्व केणीच देत नाही. परंतु श्रतिरिद्धांत.स पोषक 
भरा! भनूूल तक।स धर्मशाज् व वेद्.न्तराच्न याही पूर्ण मान्यता दिी भि. 

ए 
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आधारदून्य तर्कगास कोणी भ्रिती् नवँ ठेविी, तरे त्याबल आम्हांस कांहीच 
स्हणावयाचैं नाही. पण काणताही सिद्धांत स्याच्याबदरु कोणत्या भ्रकारची 

चिकित्सा अगर चौकनी न करतां त्यावर निमूरपर्णे विश्वास ठेवणं हा गण सम- 
जला जातो, वस्तुतः बुद्धिवादाच्या टर्न दा दोष अहि. आंगि बुद्धिवादां तीक 
गृणास तकाच्या नांवाखार्छ दोष असे मानण्यांत येते. गुणाचे दिकाणीं देषबदधि- 
व दोषाचे ठिकाण! गुणव॒द्धि हो हौ भयंकर चक अषि. खरोखर पालं असतां 
मयीदङी रु तर्क व बुद्धिवाद् हँ सध प्रकारच्या शासय विचारांचि जीवन भदे. 
अहा पद्धत्ी।र तर्कडाख्रालाच सव श्चाल्नच शास्र असें म्हणतात, तै योग्यच 
आहे. परतु साप्रतकाड देखी भावनेच्या नादी छागे किवयेक सुरिक्षित 
रोक या तर्कशील बुद्धिवादास नावं वेवण्यास्त तयार होतात. 

शान्नांतील जीवनसिद्धांत पृणपणें मान्य करून त्या सिद्धाता्ची अंगे, 
त्याच्या इतर आनुषगिक गोट, मख्य व अवांतर साधंनै केरे सप विषयात केर- 
कार करण्यास य। शाच्रश्चद्ध व तर्कयुक्त अडा बुद्धिवादाला पृणी अधिकार आहि, 
ही गोष्ट भगवान मननं देखीर कबूल केटी आहि ( मनु ° अ. १२।१०६ ). 
घर्मदा मान्य केलेला नियम वेदान्तश्ाच्रास कसा लागू करावयाचा १ अक्षी 
कोणी शका धेतल्यास त्यावर उत्तर ॒इतकेच कां, वेदान्तशाखर हं धर्मशाख्रयेक्षा 
निभसङय अधिक बुद्धिधरधान अहि. ज्या बुद्धिवादाला धमान देखील प्रमुख- 
स्थान दिलं, त्याला वेदान्तङाच्नांत भमस्थान भिक, तर त्यांत कारे 
साश्ये नाही. बुद्धिवादाचा हा शाद्याय अधिकार भावनाप्रघान सांप्रहायवादाला 
खपत नही. कारण सेप्रदायांत श्रुतिवाक्याप्रमार्णेच गुस्वाकय निमूट- 
पणे मान्य करावें रागे. श्ुतिभ्रामाण्य मान्य असें तरी श्चुतीच्या वचनाचा अर्थ 
करण्यांत द्ध बुद्धीस पर्णं मोकटीक असते, गुरूच्या वचनाची गो्ट॒तडी नाह, 
गुरूच्या वचनांचा अथ करण्यास रिभ्यबुद्धीला मोकलीक नसते. कारण गुरूच्या 
वचनाच अथं गुरूनंच सांगवयाचा असतो. तो जर, युक्किद्यन्य व बुद्धीस न 
परण्याजोगा असला, ती त्याच्यावर म॒काय्यानें विश्वास उेवणे भाग अस्त. तसेन 
केल्यास संप्रदायांतूल त्याची हकार्पश् होते. येधव सप्रदायिक आग्रहाची व 
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बुद्धिवादाची ताटातूट होते. यामुक्छ्व बुद्धिवाद व संप्रदाय हे एकत्र नांदू शक्रतः 
नाहीत. भक्तिमागंत देखील भावनेखाच प्राधान्य असल्यामुक त्यार्चहि बुद्धि- 
वादार्शी जुरुत नाह. वेदिक ऋषीन क्ानमय उपाप्तनामार्गाची मांडणी केली अस- 
स्यामे उपनिषत्का्खीं उपासनामार्ग॑ हा बुद्धिवादालच पोषक स्ञाला शेता. 
भवौचीन काठ भक्तिमार्गीत ज्ञनग्चै मश कमी होऊन तें स्थान भावने 
त्रिरा. त्याबरोषर तक्राच्या नांवाखारीं बुद्धिवादाला देखि भक्तिमार्गं त्याज्य 
च ठरविले. याप्रमाणे अर्वाचीन क।(व्यंत ननाप्रकारचे गुर संप्रदाय व भक्तिमार्म 
यां चाच चोकं फैलाव क्षाल्यामुक एका काठीं बुद्धिप्रधान असलटी दहिदुसंकृति 
माजितीस भोरी व भावनप्रघान होऊन बक्षी अह. हिदुसमाजाचं आजचें 
स्वरूप लक्षांत घेऊनच किथ्येक आधुनिक विद्रानांना असे वाटते कौ, रिदुधर्म व 
तस्वज्चान श्ास्रीय विचाराच्या कक्षोटीवर क्षणमाच्र देखील तग धर् शकणार 
नाटी. या आधुनिक विद्वान रोकानीं हदु सस्छृतीचं उपनिषदांतून प्रग सकट दहं 
प्राचीन तेजस्वी स्वरूप पूरवग्रहरदित अशा शुद्ध अंतःकरणानें अवरेकन केल्यास 
आपला ्। गैरसमज साक चुक्ीचा आहे, अक्षी त्याची खात्री पटत्यावांचून 
राष्टणार नष. 

न॑विकेताचा यमधर्माज्ञीं क्षरका रुवाद् बुद्धिवादाचा पूर्ण॑योतक सह. 
बुद्धिवाद्ंत श्रद्धच स्थान कोणते तं देखील या कटठापनिषदाने स्पष्ट॒दाखविर 
यदि. बुद्धिवाद म्हटखं की, त्यांत श्रद्धेव नांदी ध्यात्रयास नको, असे क्ित्येषठीना 
वार्त. परंतु ते खरं नाही. नचिकेत यमधर्माही। बुद्धिवादच केला अहि खरा; 
परतु तो श्रद्धावान् अहि. भ्रद्धेची व्याख्या, हाघ्नीय विचारांतील तिच मद्व व 
तिच स्थान, वगैरे मिषर्याचें प्रस्तुत उपनिषदांत मार्मिक विवेचन भालं अहि. 
त्याच प्रमाणे आत्मसंयमन, इद्वियनिग्रह, नीति, सदाचार, योगाभ्यास, ज्ञान- 
वि्ठान, योगयुक्तवुद्धि व ब्रहमस्वूप इत्यादि वेदन्तिदाखरंती महच्वाच्या विष्- 
यांचा येयं उन्पोह क्षाला अषि. यावरून शाचख्द्टथा प्रस्तुत ॒उपनिषदाची 
योग्यता जितकी वर्णन करावी तितकी थःडीच आहे. हं सर्वं विवेचन सोपपर्तिक 
असून बुद्धिवादाच्या पद्धतीने श्रा असल्यामुक त्याचें भध्ययन करणे चं खरोखर 
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जुद्धविकासाचं उक्कृ्ट साधन होय अते ठटरतै. निद्रित क्षाङेष्या हिदना अनुलक्षून 
या बुद्धिभ्रधान उर्पनिषदानेँ व “ उठा | जगे शहा ¡ ” अक्षा रहो फोडल। आहि, 
हिदुसमाजांत जागति उत्पन्न करावयाची असेल, तर कटोर्पनेषद् हँ एक दिव्य 
साघन वेदिकां हिदृस्कृतीला दिखे आहे. अ्ञी ही दिज्य अमृतवष्ठी ज्यांच्या . 
खवादातून प्रगट क्ली, ल्या यमघर्मं॑व नचिकेत यां परमक्््षीना भक्तिपूर्वक 
वंदन करून हा उपक्रम पुरा कर्ता. 





कठोपनिषद् । 
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ॐ । सह नाववन्न । सह नो शौ । सद वीयं करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विदिषावंहे ॥ ॐ शान्तिःान्तिः शान्तिः ॥ 

तो ( परमेश्वर ) आम्हां उभयताचं ( गुःरिप्यांचं ) सरक्षण करो. 
तोच आपणां उभयतांचा उपभोग घेवो, म्हणजे आपल्या हातुन स्याचीच 
सेवा घडो. आपण उभयतां मिदून पराक्रम कष्. आपटे ज्ञान नेहमी) 
तेजस्वी राहो. आपल्याकदून कोणाचाही द्वेष न होवो. उच्कारख्य 
परमश्वराच्या छृपेनें सवेत्र सुख, शांति व समृद्ध असो. 

ॐ उदरान् ह वै घाजश्रवसः सैवेदसं ददौ । 
तस्थ ह नाचक्रेता नाम पुन्न भस ॥ ९॥ 

उशन् वाजश्रवसः स्ैवदसम ददौ हवे । तस्य नंचिकेता नाम पुत्रः 
असह । 

फलेच्छु वाजश्रवस ऋषीन स्वे धन दि ( दान केठें ) अशी 
आख्यायिक्रा आ. त्याचा नचिकेतस् नांवाचा पुत्र होता. 

[या मंत्रास वाजश्रवस ह कऋरषीचै नांव अहि, पतु तँ वैयक्तिक नांव 
नन्हे. वाजश्रवस यः नांवाच्या ऋषीचा हा मुलगा भ्हणून त्याला वाजश्रवस असं 
म्हटरं आड. वाज म्हणचे अन्न ( त्य विष्यं ) ज्याची कीर्तिं आदे, तो वाजश्रवस 
शेय, असा या डाब्दाचा प्राचीन टीकाकारांन अथं दिल। आदि. वस्तुतः वाजश्रवस 
् रूढ नांवच समजणं बरं. वाजघ्रवस या ऋीच्या मुखनिं सर््रस्वदान के. असं 
पर्वस्वदान विश्वजित् नांवाच्या यज्ञामध्यें करतात, म्हणून श्यानें विश्वजित् यञ्च केला 
भसं सर्वं ठीकाकारांनीं ठरविं आहि. परंतु या मेत्रांत यज्ञाचा सर्च उषे नस- 
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ल्यामुरे विश्वजित् यज्ञाची निराधार कल्पना करण्या्च कांही कारण नाही. म्हणून 
त्याने स्धस्वदान केटै, असा अर्थं केला नर तो मत्रांतीक पदांच्या अथीस धरून 
असल्याचे उघड दिपून यर्ते. द दान करणाग्या ऋश्रीला उन् असं विशषण 
मेत्राच्या श्रार्भीच दिक अषि. उशन् ह वस्-इच्छि्णें या धातू वर्तमानकाल 

वाचक धातुसाधित विशेषण असल्याने त्याचा सरक अर्थं इच्छिणारा असा होता. 
हा अर्थ कारच मोघम असल्यामू्टे त्याचे थोडं तरी स्पर्टीकरण करणं अवद्य दिस्त. 
म्हणूनच असं थोडे कार स्पष्ट करण सर्वच टीक्राकारांमौ केलं आहे. या सप्र जुन्या 
टीकाकारांचं धोरण प्रस्तुत धातुसाधेताचा अर्थं करण्याचे बाबर्तीत जवस्जवन् 
सारसैच अहि. वाजध्नवस् ऋषी स्वप्राप्तीसारख्या उनच्व देत्र्तं च ह दान करण्यास 
तयार क्षा होता, असे त्यांनीं दशवे आदे. कांहीं टकाकारान तर भसं 
म्हट्टे आहि की, मेक्षाच्या परमोच्चदेतूनैच वाजश्रवस ऋषी सर्वखचं दान 
करण्यास उदक्त क्षाला. याप्रमाणे बहुतेक ्रार्चान ` टीकाकारांनीं या वाजश्रवस 
ऋषीला बन्याच प्रेष्ठ पद्बाखा नेउन वसव अदि. पःतु श्रतीचा अभिप्राय मात्र 
या गोषटस अनुकूल दिसत नाही. पुढच्याच मत्रांत या कऋ्षाच्या हेतू आविष्करण 
श्रुती स्पष्ट कटे आहे. शिवा्र प्रस्तुत दत पुं ब्याच ठिकाणी याविषर्य 
धोडे बहुत डेल अचे अआदेत. त्या सर्वौचा विचार केल्यास श्र॒तीनें वाजश्रवस 
ऋषीला बच्याच खाख्च्या नैबरला वसप आहे, असी कोणा्चाही सहज खारी 
दोदर. श्रतीचा अभिप्राय प्रांजन्पणे शक्य तितका उवं करून दखिण ह 
टीकाकारां चं आदयकर्वव्य अहि. तसे करतांना व्यक्तीच्या श्रष्ठकनिष्ठत्वाचा भ्र्न 
पुटे येऊ देता कामा न्ये. वाजश्रवस च्धी " श्रष्ठ किंवा कनिष्ठ टरविणै हँ स्स्व 
श्रुतीच्या आधीन आ, तें रीकाकारांच्या मर्जावर अवल्बून नादी. श्चतीरने तर 
वाजश्रवस ऋषीखा श्रेष्ठ ठरविख नप्न तो पका सखायपरायण होता, असेच उङन् 
या विेषणान स्पष्ट दर्दीविरं अहि. म्हणून स्वराथी वाजश्रवस ऋषी सर्वस्वदान 
करता क्षारा भसा पहिल्या वाक्याचा भावाथ आहे. 

त्याला एक नचिक्ेतमन या नावाचीुर दता. ह्, वै € मव्य नांवाचा ' 
रेतिष्ासिकपणा दशीगेणार सहित. म्हणजे. ही कथा किवा दयावीर व्यक्वि 
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रेतिहा्तिक आहेत, असं मच्रकत्यीला सांगावयाच आहे. वाजश्रवस ऋषी जर 
इतका स्वार्थं! होता, तर तो आपली सप सपत्ति देउन राक्ण्याला कसा तयार 
स्ञाला ? सर्वष्ठदान ददी ग्ट काही सोषी नन्हे. म्हणून येवढा मोखा त्याग करण्यास 
तय ्ञकेल्या ऋषाला स्वार्थ कं म्दणावयाच॑, अङी राका साहजिक्रचं उत्पन्न 
होते. पण पुटक मव्रांतच या राकेत्र परमार्जन होत असल्यामढ येथें त्या रैकेला 
निरा उत्तर देण्यार्च कारण नाई. | 

तह मार सन्तं दक्षिणासु नीयमानास अद्धाऽऽविवेश । 
सोऽमन्यत ॥ २॥ 

दुक्चिणाप्षु नीयमानासु ( सत्सु ) कुमारम् सन्तम् तम् श्रद्धा आविवेद्या 
हु । सः जमन्यत। 

ब्राग्ण आपापस्या दक्षिणा नेत असतां कुमारावर्ख॑त अ्षणास्या 
(१६ ते २५ वर्षे वयाच्या ) व्याला ( नचिकेताच्या मनांत ) श्रद्धा 
म्हणजे चिता प्रविष्ट ( उवन्न ) टी. तो विवार करू लागला. 

[या मेत्रातीर कुमार रब्दाचा अर्थं सामान्यतः तर्ण असा होतो, 
कुमारि म्हणजे लहान मूर असाही क्रचित् अथ करण्यांत येतो, परंतु नाचिकेत हा 
तिलका लहान नब्डता. १६ पासूनर “वर्षो वय।पर्रलच्या तद्णाला कुमार असं म्हण- 
ण्याची प्रार्चान वद्िवार हाती. व्याप्रमाणें चित हा तश्ण हाता असँ रुमजणेच 
बरोबर् आहे. व्राह्मणांन। दक्षिणा कोणती दिली, त्याचा स्ष्ट उछ केठेला नाह; 
परतु पुरर मेत्रांतौल वर्णनावरून सहज सिद्ध होतें क मतांलील गार्ईच्याबदूल 
दक्षिणा असा मोघम शब्द् घातखा आदे- हा इव्द अर्थदाचछरद््टथा फारच मिचार 
करण्यासारखा अहे, वैदिक कालात नाण्याचा प्रचार स्ङेला नन्ता. मानव- 
जोवनक्रमास उपयोगी पडणाच्या पदार्थोवरच सर्य व्यवहार चालत असे. ब्राहमणांची 

राहणी श्रायः अरण्यवाती अस्षल्यामृरं त्यांच्या व्यवहारात संपत्तीचया दीनं गाईैना 
प्राधान्य येण स्वाभाविकच होते. फिबहुना सर्वं समाजांर गार्दची किंमत कार मे!टी 
समजली जात हर्त यांन शका नारदी, हठं ज्याप्रमाणं व्यवहारात चांदी, सोन 

कलो. २ 
2 
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या धातूना आ्धक्ख्या फार महव र्लं आदे, व्याप्रभार्णेच 
तत्काीन व्यव्रहतंत आर्धिकट््टथा गार्हवैे महत्व कार अपे. 

सांप्रनकालीं दक्षिणा इब्दाचा मोवभ उपयोय केत्प्रासत व्यावां पसा हाच 
अथ हेते. म्ट्णन अमृक एका मनुष्यान ब्राह्मणाय पुष्कठ दक्षिणा दिली, 
स्य म्डरस्याबतव( नाग्यन्वी कल्पना सहज ल्त येत . तद्रतच देदिक कालान दक्षिणा 
हाव्दा्। भ्व कत्पना येन अस! पाजि. म्हणून या मत्रात दक्षण अतं मोघम 
म्हट्े आहे. पुढील भेत्रांलीठ व्णनावरूतर त्यांचा गायी दा अथ निशित करतां 
यन असला, तथं दक्षिणाया इ्दार्ने गाथी हा अर्थ साहजिक समजण्याजगा 

होता, दी ग्ट गयाच आर्धक महत्व दाखविण्याष पुरेडा अहि. या आक मह- 
प्वाम॒न््व गयीना अनुटक्ष॒न गोधन हा ३.य्द् रूढ ज्ञाला असं म्दणण्यास हरक्छत 
नाह}. या गोधनाचा सेपर्तस।रखा कसा उपयेग हेत होता, याविषर्याःचीं वैःदेक 
वाच्यां त अनेक उद्ाह्रण सांपडतात. 

या मलाल श्रद्धा इव्द् उर्थाच्या दष्टे बराच चमत्कारिक वाटतो. 
आरेतक्य दद्धि, आ्तराकप्णा पवा विश्वास अत श्रद्धा इन्दःचे अर्थ 
पेद्.न्तङ्ाषात = केे जातात. पतु यथे स्यातीक एक्ट स्थ उपृयगी 
पडत नदा. अद किंवा आकांक्षा उसे श्रद्धा शब्य्वि सर्धं 
कादं ककारा! दे४ अदत. परतु त्यांची येयं उपयोग नादी. पुटी हक- 
कत.च्या धोरण पाहतां काजी. दुःख किंवा उदरेण यापक एवादा ङ्थं येये 
व्यार लागते. म्दणून शद्धा म्हणने चिता असा अर्थं मंत दिला आदे. बाह्मण 
ददणच्या गयी नऊ खागङे असतां तरुण अपून देखोल त्या नचिरताच्यां 
मनात उद्धम उत्पन्न श्चास आनितो विचार कह लागला, नाचिकेत वयनं तद्ण 
असल। तथे ते गिचारारने पक्त दाता, अध॑ कुमारं सन्तम्" या पदाय श्रीर्न 
सुचिर भदे. ] 

पीतोदका जग्धतणा दुग्धदोहा निरखिन्दियाः 1 
सनन्द नाम ते खोकास्तन्स गच्छति ता ददत् ॥ २ ॥ 
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पीतोदकाः जग्धत॒णाः दुग्धदाहाः निरिच्छियाः ताः ददत् क्षः अनन्दा 
नाम ते लोकाः ( सन्ति ) तान् गच्छति । 

ज्यांनी उदक प्राशन कटे अहि, व्यानीं तग मक्षण कैर अहि, 
व्याच दूध कादं आहे ( अया पाणी पिण्यास, गवत खाण्यःस व दूष 
देण्यास अप्तमथे चास्या आहेत ›) आणि व्यांवीं दद्रियं नष्ट ॒क्षाटीं 
आहत अशा ८ गाई ›) देणारा तो, उामध्यं नेद म्हणजे समृद्धि नादं 
अपति (ज) टोक आहेत, त्या लोकाना ( स्थानां ) जातो. 

। [ वरीरु शाख्रर्थायं वाक्य कें तरी प्राचीन स्नेग्रथांन अस्वे, त्याचं 
स्मरण होन नाचकेतास वार की, ज्या अर्थी बापानं दिटेस्या गई जीर्णव 
निस्पयोगी आहेत आणि अस्तल्या गोभद्ानानें खख समृद्धिकारक खगलोक प्राप्त 
होष्याणेवजा दु.खकारक सक्रच प्राप्त हितात त्य.भभौ अ.पल्य"्यी.तश्ची इगति 
मिन्ण.र कां कय, अङ्ना व्याला र्भ.ति वादू गला. 

यावरून व्या सर्भष्वद् नांतीर गायी म्हणने निर भःकड जनावर् क्षारौ 
ल. जन्मभर त्यांचा सवध्रकःर फायदा घेउन अतं त्या आयकर्छ्टथा निस 

य.गी स्ञात्याम॒र पिव्यनं त्या गयी दान देऊन टक्ण्यराया वहाणा चाट्त्रिख 

अदि है नचिकेलास पुरनपण समजून चुट. ज्यान त्यांचा आज +त उपयोग 
करून घेतला त्याम॑च त्म्ये अज्ञा ब्रृद्धावस्थंत पाटनपोषण करणं, न्याय्य हर्त. 
परंतु यः भाकड गाई ॑षोपण करण्याची आपल्य.वराछ जब.बदारा काद्रन क- 
श्यराचा वाजश्रवक्त क्रीचा देतु उघड होता. एण यवद्याच गोष्ट्मं नचिकरतास 
दुःख क्षारं नसून वाजश्रवस श्रीम व्याला जं धार्मिक विर्धच॑ स्वरूप दिल ही 

गोष्ट नपि तच्च्या मनात तिरेष कागण्याप्ारखी होती. दुष्काक पदन चारा- 
वेरणाःची महर्मता क्च. म्हणजे स्वतःजवद्ट असत्या गाथा जर कणी ब्राह्म 
णास दान देऊ लागला तर त्याच्या या गोग्रदानात्रहक दत्राना जसा तिरस्कार 

वाटतो, त्याप्रमःणच ब पाच ह कम्य पाहून नच्ितच्या मनायी यति श्चा 
असली प,हिज. दक्षिणा म्हणून ज्य च्या पद्तं य। गाई पदस्या होला, त्यांच्रयावप 
हा निष्कारण बोजाव पडला भस म्हणण्यास हरकत नाटी. भन्यायनं भक्षं दुत्षन्या- 

५९ 
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खा पेचांत पाडर्ण नचिकेताच्या सर हृदयास सर्च आवडले नार. अपत्या 
दाभिकपरणानं पुण्य तर दूरच राहि पण मनुष्य पापाचा मत्र धनी होर्दल हँ 
नविकेतास माहौत होते. अनन्द् या राब्द्ाचा अर्थं करतांना नद् या घातूच्या 
अथंकड लक्ष यावयास पाहिजे. नद्-नंद् म्हणजे आनंद पावें असा अथं कर- 
ण्याची वदिवाट पड! अदि. परंतु पाणिनी ‹ ट नारि समद्धौ ` असा अ दिला 
अषि. म्हणून ज्यामम्यँ समृद्ध नार्हा म्दणजे मूर्तिमेत दासिद्रिय वास करतें आहे. 
असा खोक ( परोश्चिति ) असा त्यगचा अर्थ समजावा. असत्या दनिकपणाच्या 
दानिं एे्िकि व पारखोकिक टष्टया मनष्वाची हानी श्ञाल्यावाचून राहत नाही. 

असँ मनांत येऊन त्या तष्णार्चे मन उद्धम श्चा. व॒ आपल्या बापाखा या 
गेष्टीची जाणीव यावी असा त्याने निश्चय केखा, ] 

स होवाच पितरम् । तत् कस्म मां दास्यसीति । 
दिती वतीयम् । तर्होवाच । सुत्यवे त्वा ददामीति ॥७ 

' सः पितरम् उवाच ह । तत् माम् कस्म दास्या इति । दितीयम् तुती- 
यम् ( उवाच ) । तम् ( पिता ) उवाच ह । त्वा खत्यवे ददामि इति । 

तो ( नचिकेता ) बापाला म्हणाटा कौ, वावा, मला तुष्टी 
कोणाला देणार् ? ( अपच ) दप्त्यानें वे तिप्तन्यानें ( त्ने विचारं ). 
बाप त्याला शहणाला की, तुला मी मूढा ( यत्राला ) देर्त. 

: तात रान्द^्ये एेवजीं तत् असं सबोधन या मंत्रांत आरं अददे. बाबा ! 
ठ॒म्दी मखा कोणास देणार आहां ? अस नचि तनं पिव्याला दोन तीन वेन 
विचारले. व्याम रागावृून पिता त्याला म्हणाला क†, तुला मी यमाला देत आरै. 
सा या म॑त्रातीर अभिप्राय अदि. सर्वतोपर। निष्योगी ज्ञाल्यमर्ढे जं वुज्ी 
सरथं गाथचं दान देडन टाकले त्याप्रमाणेच माञ्च देखीर प।ङनपोषण करण्याचा 
तम्दांस तास वाद कगव्यास तुंी माही दान याल. जनावराप्रमाणिं माघ्ची 
स्थिति नसल्याम॒टे माश्च दाभ कोणस करणार् ते भला अगेद्र कच्छ तर मीं 

ह्योऽनच त्याचेकडे जार्ईन. ज्यांच्या दुग्धाचा वु आजपर्यंत उपभोग घेतखतः 
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त्या गाई निस्पयोमी क्चात्यावरोबर जर तुह्यं दान देउन याकल्यात तर माक्ष तरी 
तुद्यी पाठनपोषण काला करतां ? मटाही असेच कोणाच्या तरी स्वाधीन करा 
म्हणजे शाट. असा नचिकेताच्या बोलण्यांतीट अभिप्राय होता. दहा असा प्रश्न 
विचारण्यानं नचिकेत आपत्या बापाला चिडवीत होता; परंतु तो हा प्रश्न जाणून 
वुजून वि चारीत आहे, धात शंका नाही. नचिकताचा हा सतप याच्या तास्ण्या- 
कड पाहतां साहाज्ञक होता असें म्हणण्यास्त हरकत नादी. दयाच्या या खोचदार 
म्रश्चनें पिताज।ची सवारी अतिदाय रिडिली चव तुला यमधमसि देतो जा. असें 
स्यानं नाचकेतास सागून टाकले. मुखान के जातां असा प्रश्च केत्याबरोवर 
एकराया खवीस बापार्ने 'मसणःत जातो असे म्ट्णावं व्यासारखाच हा प्रकार आटि" 
यें बापटेकांचा चागला खटक्रा उडाल्ा आहे. अपठ ढोग बाहेर काढत्यानें 
मनुष्य जितका चिडतो, तितका तो इतर गोष्टीनां सदसा चिडत नाही. वाजश्रवस 

ऋषाची देखील हीचं अवस्था ज्ञारी. पोरा आपल्या काममांतीरु विंग बाहेर 
काढले म्हणून तो नवचिकेतावर अव्यत संतापला तर व्यत कारसे आश्य नाद्या. 
त्याचप्रमार्णं सरलदह्दयाच्या तस्ण नचिकेताला देखील बापाचा हा दगीपणान खपून 
त्याने त्याचा तिरस्कार केला ददी गोष्ट देखी नचिकेताच्या तार्ण्यसुटभ अहा 
तडफंदारपणास टीकच श्चाली- परंतु दोघेही चिडल्यामुढे सारखेच हट्स भग्ले, 
आणि नचिकेतार्ने तर बापाच्या ज्ञब्दाप्रमा्णे स्वतः यमधर्माकंड जाप्याचां निश्चवयच 
के. ] 

वह्नामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
कि \ स्विद्यमस्य कतव्यं यन्मयाञ्य करिष्यति ॥ ५॥ 

खहूनाम् प्रथमः एुमि( वा ) बहूनाम् मध्यमः एमि । यमस्य कर्तव्यम् किम् 
स्वित् यत् ( खः ) मया अद्य करिष्यति ।? 

पुष्कठ्ठ लोकामध्ये मीच प्रथम ( यमाक्डे ) जात आहं ङिवा 
पष्क टवी मी एक मधलाच अता ८ यमाकडे ) जात असेन, यभावे 
पयोजन काय असेल की जं तो आज माञ््या योगाने (सिद्ध) करल 
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[ यमधप्न।कड जण्यराचा निश्चय कष्टन तो विचार करू लागला की, स प्राणी 
यमघन[कड मुद्/म सेचून नेर जातात; एण मी मात्र आपण होऊन त्याच्याकडे 
जात आहु. म्दणून या सर्वं लोकःत यमधर्माकडे अङा रीतीने जाणारा हा भी 

पहिखाच असेन. दुसन्या टष्टीनं पाहतां अर्ष म्हणतां येईल की, कसे तरी कां 
होरईना, सर्वं श्राणी यमघर्माकडे जातच अहित. त्यांत माञ्षी गणना मध्य॑तरच 
होणःर. वारण यमघर्माकडे जाण्याच्या परंपरेचा डेवट होत नसल्यामुकैच यमघर्मा- 
क्डे जाणारा दवटचा प्राणी अप कोणाविषर्यच म्हणतां याक्याचें नाह. 
बरं ५ स्वतः यमधमकडि गेलों तरी मी काही तै करूं शकेन, अरे 
त्या यधन काम तरी काय असणार ? माद्यःसारल्या एका यःकथित् 
मनती प्राण्याचा यमघर्माखा काय उपयोग दख ? अता या भच्राचा भवार्थं आदे. 
बापरान रागाब्रून तुला यमधघर्मास देणार असं सांप्रतं मानि व्यासे नाचि- 
केत पे खील आग्रहास पडल्यासारखा क्षारा ष दयान यनघर्मा कड जःण्याचं ठरविल. 

सातां मात्र त्याच्या मनांत विचार सुरू क्षाखा आणि आपद्य व यमधर्न्ी ता 

तुलना करू रागला. आप्रण ज्याच्याकडे जाणार, त्याची योग्यता केटी ? आपगा- 
सारखा एक क्षुद्र प्रण: अरा थोर व्यक्तीकडे गेत्यास त्याच आगतघ्लागतर्तै काय 
होणार ? थोरांची कादं कामगिरी करतां आरी, तस्व लदान सदान पागसकिडि 
त्यां लक्ष जातें नही तर् आपणाहून कमी प्रतीच्या मनुष्याकड पादण्याय सुद्धा 
सहसा त्याचे मनांत यत नाद. हीच स्थिति रक्षं येउन नचिकेत कासा विचा. 
रांत पडत्यासारला ज्ञास. ] 

अनुपदय यथा पृ प्रतिपद्य तथा परे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः | ६ ॥ 

पूवै यथा ( आसन् तत् ) अनुपदय तथा परे प्रतिषरय मव्यंः सस्यम् इव 
पच्यते पुनः सस्यम् इव आजायते । 

( नचिकेता आप््ययारीं श्टणाला › पूर्वाचे रोक कसे होनि तें 
पहा, त्याचप्रमाणें दुसरे ( सापतचे ) हे लोक पः. ( श्चावखून > 
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मनुप्य प्रणी तणाप्रमणें पक होतो ( मरतो ) आणि पुनः तणाप्रनाणेच 
उदन्न हतो, 

[ पूर्वीच्या व सांग्रलच्या लेकर मिष्य विचार केला असतां, तणःदि वनस्पती- 
प्रमाणच मानवी प्र.णीक्च उलयत्र हेत आहेत व मृत्यु पावत अहित. जननमरण 
हया सृश्क्रिम अन्य्राहत चालला आहे. त्याअर्थी म्युक्रडं ज.ण्यास्त अपव्याला 
भिण्याचं कारण ना, असा नचिर.तानें मनाथा विचार कटा. 

अस्या मत्राच) भावार्थं आहे. आजपर्थत मेभ्मेटे रेक होऊन गे, व 
सुध्यां वर्ममानकालंतयी हेण व जणे द चादटूच आदह. एक गेला त्याच्या जामी 
दुभरा आल. ही अखंड परपरा अहि. रेतःमध्यं पीक यते त्याचा भनुष््रं उपयोग 
करत;ःत व पर्ययान या अन्नाचाच खताच्या रूपनें जमिर्मकंडे विनियोग दहतो 
धं त्यापासून पुन्हां षक यन. असा नचिकेताने प्राण्याच्या जन्ममरणाला दर्शतं 
दिला अदे. यांत षड्भाव विक्राराच। कयना दिक्तते, ती अश्षी.एक -अर1 तव व्यक्त 
दोण, द न-जन्माखा यणे, तन -वःढणै, चार-पयिक्र हो, पांच-ञ्चिजण, सहा- 
नादी हण. असे दे सहा भार्ववकार आहेत. व्यक्त स्थिर्तात प्रत्येक पद् थत्र 
हीं सहा प्रकारय] रिथत्यतरं घडतात असा प्राचीन राख्कारांचा सिद्धात आहे. नष्ट 
हेध्याच्या सहाग्यरा सथ तीत पदूर्थ गेत्यानंत्तर तो अव्यक्त फिवरा अद्द्य होतो. पण 
त्याचा या जगगांतून अजीबात उडव् हत नाही. न।इानतर पदाथं।चे घटकावयव 
पचमहाभरतांत विहन जातात, भका्ाच्या ( ईथस्व्या ) सविभाजक सामध्यानं 
पदर्थाची पुन्हां घटना होऊं खागते, तेब्डां व्याच जातीये अवयव रूघरित होउन 
पदाध्वा प्रादुभीव होत. यश्रम.ण व्यक्ततूल अन्यक्तात जणे, आणि अव्य 
्तातून पुन्हां व्यक्तात र्णी पदार्थाची चक्रगति एकसारखी चालू आहे 
त्याजबरर सुखदुःख मनण्याच वप्तुनः काच कारण नाही. हा नियतन गता- 
शाम देखी थोडक्यांत पण स्पष्ट सांगितलं अहे. ( गीता २-२८ र० (पका 
पृ, ५७ ) नचिकेताच्या मनांत हे विचार येण्याचं कारण ६तक्रेच की, यमध्मकंडे 
जावयःच म्हणजे जाणूनबुजून बध्यृच्या धरां जाण्यासरखं अहे. मद्यूच्या 
तडारूपःतून जगून वाचन परत आल तरच आश्वये ! म्हणून द॑ मरण अगावर 
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आहन पतांना, त्याच्या अंतःकरणात्त थोड भीति वारणे स्वाभाविक होते. परंतु 
वश्लप्रमा्णं गिवेक करून त्याने आपव्या मनाची भीति ध,ख्विली, आणि यमधमी- 
कड ज्याचा ल्यानं निश्चय कायम केला. 

या सहाव्या मलःताक वाक्य नाचकेतानें आपले पित्यासर उदेटरून उच्चारे 
आदे, असं प्रार्चान ठाकाकार मानतात. आपखा मख्गा यमधमकंडे जाण्यास 
निघाख्ला पाहून वाजश्रवस षी रोक करू ऊगखा. व्याच नाचिकेता प्रस्तुत 
वाक्य नं समाधःन करत आहे, असा त्यांनी या मलांताक अभिप्राय काटल आहे. 
परतुन भत्रांतील "अनु ग्ड" व श्रातिपदय या द्वितीय पुरुषौ क्रियापद् चा आधार 
वरी कठ्पनेस मिक्ग्याजेगा आहे, तथापि नचिकेताच्या पियाला होक हणे, व 

त्याचें नशचिकेतानं समाधान करण, अक्षी स्थिति उत्पन्न स्ाव्याचं मत्रांतीर अध- 
सदभीवरून मर्क! च दिसत नाही. अपतं असतां अमरतत्वाच्या उदात्त ध्ययाची आठ- 

वण करून देउन शीर सभाव्टण्याची व वचनपाखन करण्याची सूचना नचिकेत 

आपल्या पित्याला देक ह सेभवत नाही. इतक्या दृरान्वित अथीर्च येथं 
कल्पना करण्याचें कांच क!रण नाही, हितीय पुस्षषी क्रियापदं आत्मगत भाषणःत 

किंवा विचारांत येऊ इाकतात, म्हणून नाचेकेतारच हँ वाक्य पित्यारा अुलक्चुन 
उच्चारिटले नसून त्याचा तो आत्मगत विचारच आहे, असं समजणें अधिक 
सयुक्तिक हय. 

पटीर थोडासा कथासंदभ. 
सातवा मत्र सुरू होण्याचे पूर्वी भध्यतरीं घड्लडा थोडी हकीकत रक्षाव 

धतर म्हणज, सातव्या मत्रा तीर अथीचा विचार करताना सांख रीचे मधल दुवे 
तुशल्या सारखे वातात, त तसे वारणार नाहौत. आपल्या कृतनिश्वयाप्रमा्णे 
नाचिकेता यमध्माकड गेखा. कर्मघमक्षयोगनं द्यवेगो धमराज धरी नव्छते. ते 
कं ठे बाहर फिरतीवर गेल होते. मालक घरी नाहीत असं पाहून आमचा प्रवासी 
बहिर्या व्रां ख्यात स्वस्थ बसन राहिला. धरांतीर मेडर्मीर्नी अलिल्या अतिः 
थःच्यो जेवणखाणाची चक्ष केली असे, नाही ससं नाही. परंतु या स्वाभिमानी 
पण दुरदर्री अड्ा तस्णाने मालक आल्याख ज तांडांत पाणी देखीरु धालावया- 
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च नार्ही, असा आपला निश्चय जाहीर करून यमधर्माच्या धरां तीर सर मडर्गना 
कुं ठेत कें असावं असं दिसते. याप्रमाणै तीन दिवस गेले. या स॒दर्तःत नाचे- 
केत उपाज्ी होता. असला हा उपाही अतिथि यमधर्माच्या बायकामुखानीं 
आपल्या घरांत ठेऊन कसा घेतला या्चै आश्य वारल्यावांचून रहात नारद. ही 
सर्वं हकीकत केवर काल्पनिक आहि हं न सागतां देखीर वाचकांना कटेल. सहा 
च्याव सातन्या मत्रांतील अथाचा संवध लःवण्याकरतां प्रान टाकाकारार्ना 
दरी काल्पनिक हकीकत मध्यं जोडून वेतली अहै. कल्पनाच करावयाची तर ती 
दुस्याही प्रकारा्ने करतां येई. नचिक्रत यमधर्माचे धरा आला त्यावेर्ढ। यम- 
धर्म बाहेर गेला होता. घर म्दटलं का तेथे “'गुहिणी गद मुच्यते" या न्यायाने 
गृहिणी आलीच. यमधर्म घरांत नव्हता, तरी बायको घरांतहाती ना? मग ति्नेया 

अतिर्थःची चौकी का करू नये १ असा प्रश्न साद्ाजिकच उपस्थित ह्यतो, त्याचं 
उत्तर देण्याकरता-- यमाच्या भडर्टन आग्रह केटा पण तो नचिकेतानें एेकला 
नाही असं मानण्यपक्षां यमधर्माची बायको दखील आपल्या मुलांबाासह् 
चार दिवस मारीं रहावयास गी हाती, अदी कल्पना करण्यास काय हरकत 
आहे ! तसं मानत्यावर घरांत कोणीच नसस्याप्रुढे नचिकेतार्च स्वारी तीन दिवस 
उरं उ्यां त स्वरथ पडून रहिंङा हाती, असे म्हणण्यास हरकत नारदी. आणि मग 

दोषाच खापर बनिचान्या घरधनिणीवर कोडावें लागत नार्हा. कार क्च तर गहरक्ष- 
कनं, ८ भय्यानें ) अखल्या भटजीची थोडीबहुत चोकर्ी केर्टा पण नचिकेता 
तिकडे लक्षच दिर नादी. आणि रखवाल्दार सेवक देखीर व्याची फारसी 
पवी केरी नाही, असं मान म्हणजे सर्वच वाद् मिटला. 

आधिदैविक कथमध्यै मानवी व्यवहार भिसञ्ला, म्हणजे कपा गोधन 
उडतो, त्याचा हा एक मासलखाच अहे. नचिकेत ज्या यमधमीकडे गेखा ते 
यम म्हणजे मनुष्य होता फं देव होता, असा येथं संहाय आल्याखरीज 
रष्टात नाही. हा सकय रारण्याकरतांच कांक्षं शकाकारांनीं नाचिकेत यमधर्म 
नया नांवाच्या देवाकडे गेखा नमन तो यमघमे या नांवाच्या एका ऋषीकडे किंवा 
एका विद्रान् आचार्यकिडि गेला होता असं मानं भह. दही कल्पना 
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ङकारत्यास वरल सारसा क्णनवच सराय रिफ रहान नादी हंसल, परतु 
श्ुत॑ःच। या कत्पनेस भरपूर पावा निरेक अस दितत नाही. नँ कर्सदी अस 
तरी इ्र्के मात्र खे६ काँ, नचिङ़ेत यपधर्न॑च्या घतं तीन दिस्त उवा रादिल. 
यमधर्म घ॑ आव्याकवर व्याल ह अतेधोची हफिफत कर, त्याबसेर 
त्यं अतिथीची क्षमा मागितली, तेब्ां न.चेफेतनें जा शात्राथं स्ाभेतदख तोच 
सातव्या मन्त आका भि. त्य सत्राकडे लक्ष देण्याकरितां हा मघा कथा- 
दर्भं येथपर्येत सांगितला अहि. 

बापाची जज्ञा मान्य करून नचिकेता यमाक्रडे गेला; पणतु यम 
धरीं नसस्युय तो यमाचीं वाट पहात वपषा. तीन दिवसानीं यमाची 
मेट ज्ाल्यावर नचिकेता त्याङा निभेयपतनें म्हणारः- 

वैश्वानरः पविंशत्यतियिव्राह्यणो दान् । 
ज & (> <. वे तस्येता < द्ान्ति कुवन्ति हर वेवस्वतोद् कम् ॥ ७ ॥ 

वैवस्वत उदकम् हर । ब्राह्मणः जतिथिः वैश्वानरः गृहान् मविशति । तस्य 
एताम् शान्तिम् कुवन्त । 

हे यमधमा, पाणी आण. ब्रह्मण अतिथि अभ्निस्छष्टपाने धयंत भेत 
अघतो, ८ ग्णुन > त्याची अजञ शांतता करीत अप्ततात, 

[प्राचीन कार्यं अतियथिनूजच माहात्म्य कार में हर्त. समाजात अतियि- 
सत्काराचे नियम अव्यत कडकप्णं पाज्ये जात अवं दिसते. माच्रहा अतयथ 
सागांतुक नन्दे. वियन्यातगी, संशेधक अगर राजकारणी अशा टाकाँना आप- 
आपल्या कार्याकरितां भरवासाला जवि कागत होते, त्यव्रे्यं प्रवासाचे मामव 
साधं कारा सुकर नण्हती. लाम कोणाखा केठे मुकाम करातव्रा खाः याचा 
नियम नव्हता, अशा श्थिर्तौत कार्यफत। „द्रन् मनुष्य एवादया गहस्थाच्या घरांत 
भेख सतां यजमानाला अंश्ञा अति्थीचा यथा रक्त सत्कार करणेच भाग हते. 

गृहस्थानें तस न केत्यास ते गृन्हा समजखा जाऊन अतिथीची अज्ञ करणारा गृदस्य 
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पातकौच ठरत असे. याम प्रयेक सभ्य गृहस्थ अथव" नागरिक अति थसत्काराचाः 

हा नियम कार्जीपू्वक पारीत हेत. आमच्या दृरदरश नचिकेतार्ने या परिस्ि- 
तीचा चांगञाचं उपमान करून धता यांत हका नारदी. यतधमीची प्रथम भेट 
क्ष ८०बेवर अगि थीचा सत्क'रन केल्यास गृटस्थाध्रमो मनुष्याटा कर पाप लागते, 
ल्याचा इचा सांगणण्यास् नाचफ़लानं प्रारंभ केरा आहे. यमधमोला आपला असा 
काय उपयोग होणार का ज्याच्या यगन आपत्याखा यमधमचा परिचय करून 
चतां यई. अशा कार्गर्जःत पडलेला नाचेकरेता आतां लाच घभराजारा घर 
शाल्व गे. सांत आदे. व्यवषठन दृद पवा प्रव्युत्पन्नमतोचे लोक 
पराप्त क्चालल्या सकटाच। देखील आपल्या ध्ययाकडे कसा उपभोग करून धेनात, त 
चांगर्टेच लक्षांन येइल. अहोरात्र तीन दिवस उप,स क.ठवे खाकर, तदी त शांत 

वित्तानें सहन करून यदघर्माची भट स्ञाल्य बरोबर नागिकेतनें भोगटेत्या स्क्टचा 
कास्च चालयन उप्रयेग कलन घां आहु. कोण † कोष्ठे १ कां आला दहोतां ¢ 
दौरे चैकशी कःण्याप्त यमधर्ननिं प्राम केङा नाहीं तोच उपासानें दामरी बल. 
ल्यामुढे घे टभए पाणी प्य.यल्यावेरज न्द उच्चारण्याची देखी नाचिकरेताला 
शुक्त राहि नन्ह गी. म्हणून त्यनं प्रथम पाणी मागत. पण तं किती खुरीनें 
मागितछ तं शब्दां वर्णन करण वठंण अहि. त्यावरून प्रहंगावधान, दरदक्जित्व 
व निभेयपणा इत्यादि प्रजञेनीय सद्गुण या तद्णाच आ पएणपणे वास करीत होते, 
यांत इका नाही. 

ब्राह्मण ( विद्वान् ) अतिंथ घरांत भल्य बरोबर जर त्याला पाणी देउन' 
शांत के नाहा ततर तो ज.दून टाकील, कारण तो अच्रिरूपष असतो, म्हणून भतिधि- 
रषा अपरि घरांत आल्याबदेबर, व्यःखा पाणो देण दीच व्या अध्रीची शांति 
होय. तर हे यमघमा अगोदर पाणी यउन य अस्ायामेत्ाचा भावार्थं आहे. 

मरसतुत मच्र. तीर व.कं्र नचिकताच आहे असें उड दितं. परंतु तं यमघमी- 

टपा बायको च अगर त्याच्या एखाद्या कारभव्याचें असविं भसा प्राचान शकाकाराचा 
तङ अदि . परम बायकाम॒ले नेःकरचाकर वभे कल्पना देवतांच्या कांत बसविण्याचा. 
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जर प्रयत्न केखा तर कमा घोट होतो, ते पूर्वी दिलेल्या कल्पित कथापसंदर्भावरून 
सहज लक्षांत ये$ख. करितां इतर कल्पना सोड्न देउन प्रस्तुत मत्रांतीर वाक्य 
नचिकेताचंच आहे, असं मानणेच अधिक सयुक्िक वातं. 

आपल्या तीन दिवरतांच्या गेरहमेरत हा अतिथी अन्नपाण्यावां्ून उपा 
राहिला अहे ह गोष्ट यमधमीच्या रक्षत आणून देण्याचा नचिकेतानें प्रयत्न 
केलछाव त) बरोबर साधछा. असे करण्यांत नचिभ्तानें कांहीं ल्बाडा केरी असें 
कोणालाही म्हणतां यावयाचं नाही. कारण या तीन दिष्सांत पण्प्राचा एक वदी 
त्याच्या घड्चांत उतरटेला नन्ता, दही गोष्ट अगर्द। सलय षे. या खन्या 
वर्तुस्थिती चाच लाने चांगला उपयोग करून येतला आहे. त्याच दहं चारय 
त्याच्या पवित्र व उज्वल प्येयनिष्रस अनुसरून पुण्यमयच आहे भसँ निनदाय 
ठरते. अपियिषत्काराचे बाबर्तःत आपले हातून चक आली असं यमध्मन्च्या 
लक्षात आल्याच पाहताच नवपिकताला अधिकच अवसान आर व व्याने आणखी 

दाख सगण्यास्न प्रारभ केका. ] 

आशाप्रतीक्षे सगत ~ सूनुना 
चेश्वापूतें पुत्रपदा ~ च सर्वान् । 
पतद्व्ङ्कः पुरुप्रस्यारपमेधसो 
यस्यानश्चन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 

यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य गृहे बाह्मणः अन्नं वसति ८ तस्य ) आक्षा 
अतीक्ष सगतम् सुताम् इष्टापुतं पुचत्रपश्चन् च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते । 

ज्या अद्पवुद्धि ८ अज्ञ ) मनुष्याच्या घरात ब्राह्मण उपा्ची राहतो, 
त्याच्या इच्छा व महस्वाकांक्षा, प्रिय व सत्य भाषण, सत्गति, यज्ञथाग 
८ उपासना ) व लोोपयोगी कामे, पुत्र, पटु ( संतति, सैपत्ति ) इत्यादि 
है सवै नष्ट हेति. 

[आशा म्हणजे वतमानकाली प्राप्त होण्याजोग्या गोची इच्छा. आणि 
अ्रतीक्षा म्हणन भवी कालात प्राप्त होणाग्या वस्तूविषयींची इच्छा. असे प्राचीन 
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-टीकःकारांन या दोन शब्दांचे अर्थं दिठि आहेत. त्यांना अनुसरूनच इच्छा व 
महत्वाकांक्षा असें पर्यायशब्द् मूढ अर्थत घातके आहेत. इष्ट म्हणजे व्यक्तिषर्म; 

आणि पूर्तं म्हणजे समाजघर्ष, अते अर्थ समजवेत. सत्तगति असा संगतम् या 
पदाचा अथं केला आहे. विद्वान् अतिथि ज्याच्या घरात उवाद रहात, अज्ञा 
गृहस्थाच्या सर्वं आजा व महत्वाकांक्षा निष्कर होतात. त्याच्या कौणीरद। गोड 
भाषण कर्।त नार. चांगङे लोक त्याचा सहवास यारुतात. सुदि क्षित वगा बहिष्कृत. 
मःनख्त्या या मनुष्याचे व्यक्धर्म व॒ समाजधर्म बद् पडतात. त्याचप्रमाणं 
सताति संपत्ति नप्र होञन,; तो प्रापचिक सौख्याखा्ह्/ मुक्तो, ह अतिथीच्या 
अनादाराचै फर होय. असा या मंत्राचा अभिप्राय आदे. येथ थोडी अतिङ्योक्ते 
दिसते. साधारण गुन्ह्याला भयेकर रिक्षा सांगणारा कायदा ,जसा अन्यायाचा 
वाटत, तसाच या नियमात अन्याय श्चालासा दिसते. त्याचा पुटीलश्रमाण परिहार 

करता येक, ते। असाः--ग्रस्तुत मंन्रचच्या पत्या वाक्यात ज्याज्या गोचा 
नाज्ञ होतो म्हणून सांगितठं आदे, त्य। सर्वौचा विचार कैव्यास ती जवन्जवल सर्व- 
नाश्चाचीच कल्पना दिसते. अतिथी. एकवार अवज्ञा केल्याबरोबर असा सवना 
होतो, असे न समरजतां पहिल्या वाक्यांत सांगितरेव्या गोपे), एखादीच नष्ट 
होलै असे मानत्यास्र नियमाची कर्जा तीव्रता कर्मा होईल. तें करस अस्य 
तरी विद्वान् अतिथौचा अनादर करणे ह भयकर पाप आहे, अर्स 
द्या वें मानण्यांत येत होत, दतकर मान्न खर. स्वतः क सोसून स्याची जवा- 
ष॑दारी दुसव्यावर यकण्याची दी सत्याग्रहाची युक्ति कार पुरातन कालाची आद 
असें म्हूणण्यसि हरकत नाही. अकिये या नात्यानें तीन दिवस उपा्ञी रहाण्याचे 
क्ट नचिकेतानं शांतपर्ण सोत्तर होते, व त्याची जवाबद्ारी दयान सर्वस्वी यमधमी- 
धर टाकढी अदे. आणि ती जबाव्रदारी किती भयकर आहे ते दाखविण्याकरतां 
विद्वान् अतिथीची अवक्घा करणान्याखा कायर्यात करेण भ्यकर रिक्षा सांगितरल 
आष्टै, तिच वणन धर्मज्ञाख्राच्या भाषिनं प्रस्तुत मंत्रांत त्य्नि केर आहे, सय।वरून 
यमघमीखा आपी चक्र श्रंजन्छणं कवूर करावी लागली. आभि नचिकेताचीं क्षमा 
मागून सन आपत्या दोधाचें पुढीलप्रमाणे परिमार्जन केड. | 
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नचङ्गितच हँ मष एेकरून यमषमे म्हणालाः-- 
तिस्रो राप्रायदवात्सोगहे 
मेऽनश्नन््रद्यन्न तरथननस्यः | 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्सवास्त मऽस्तु 
तस्पा््परात कन्वरान्तुणःष्व | ९. ॥ 

ब्रह्मन् अतिथिः नमस्यः । ( र्वम् ) यत् मे गृहे पिल्लः रात्रीः अनश्नन् 
अव.स्सीः तस्मात् ब्रह्मन् प्रति त्रान् वरान् बुणीष्व । त नमः अस्तु । मे म्बसिति 
असत । 

हे ब्राह्ममा, अतिथि वदनीय असतो. तु ज्याअर्थी माघा घरी 
तीन दिवप्त उपाशी रष्लिस दसा अथ, हे ब्रह्मणा, खया प्रये 
दिवसावद्रल एक अक्षे तीन बर माग. तुला नमस्ार अघो. माञ्च 
कृस्याग होवो. 

[ तरू सांगेतखल्या ध्मरशाच्नाप्रमाणे अतियि हा पूज्य सदह, त्याचा अनादर 
करण में पाप आरे, रो मला पूण मान्य आदे, तुल ज्या अ तीन उपवास 
पडले आदत स्या प्रत्थञरवदृक एकेफ वर तू म।गून धे. म्ट्ण्जेत्या दोभंतुन.मी 
मुक्त होन. ज्ञाकेव्या चुकीष्द्क मी तुद्ची क्षमा मागतो व ददी ञापटा सर्व राग 

से।टन देन मल क्षमा करावीस. भसा यमध्माच्या भाष्ण.तील अभिप्राय आष. 
नाचकेतागं आल्या प्र<गाचा उया राते उपयेःग करून धेतला अहि, त। पिप्िव 
स्था वा आपमतलवाची अदा दिसते खर); परतु नचिकेताचें हं वनेन गर्हणीय 

होते क प्ररासनीय द्यित द त्याच्या प्येयनेग्वरूनच ठरवावयास पादिजे, यापु ते 
ओ वर मगल, त्यावरून त्याची ध्येयनिष् क रप्यासारखी आदि. नचिकेता मनांत 
कां! त ३६९ हेतु घक्नच यमधमीरा हे अतिथिपूगेचे कडक नियम एेकविंम 
आहित यांत ईका नाह. म्हणूनच यम्धमर्नं षर माग यसं म्हटत्याबयेबर शूक 
श्षणाचादी विर्व न करतां नचकेतानं तात्का व्र मागण्यास द्ुरवात कठी, ] 

तेव्डां नचिकेता यमाढा म्हणालाः- 
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च्रान्तसकस्पः सखषना यथा स्या- 
द्वीतमन्युगेतम माभ स॒त्यो। 

त्वत्सं माऽमवदेष्प्रतीत। 
पतत्ज्रयाणा भ्रथमं वरं चृणे ॥ १० ॥ 

मूर्यो गौतमः शान्तदकल्पः सुमनाः मा आभ वीतमन्युः, यथा श्यात् 
( तथा ) प्रतीतः ( सन् ) स्वसप्रखष्टम् मा अभिवद्त्। एतत् त्रयाणां प्रथमम् 
चरम् बण । 

ह यमधमा, ( माञ्चा 1ए४ता ) गोदम, उ्यःच्या वाक्षना शांत क्चात्या 
आहेत, प्याचं अतःकरण इद्ध ठं अहे आण मल्यावरीर ज्याचा 
राग नार्हीसा ज्ञाय आहे असा स्या रीर्तानं हादृल तसा विश्वासयुक्तं 
( शांतचित्त ) होउन, तु सोटटस्या ( परत पाटविटेल्या ) माञ्या्ीं 
भाषण करो. हा वही पिला व्र मी मार्तो. 

[ गैःतम हें वाजश्रवसाचें गोच्रन(म (आडनांव) असा असे दिसत. वर ह शब्द् 
पिम रूढ अहि परतु याया अनुलक्षनं आर्ट एनत् द सर्वनाम नपुंस्तकसिगी 
आहे. हा दिगमेद वेदक प्रयोगत खपण्यासारखाच अरुत, मद्या पित्यःची स्वाथ 
बुद्धि नष्ट होऊन त्याचं अंतःकरण डद्ध ब्व अही नाकेत.न पदिल्याद्ाच भरथना 
केटी आदे, व्य।वरून वाजश्रवकर्ने वे र्ट गोष्रद् नं दवा सस्वदान निकेता 
स्पर्थःपणाचँ व वाटत हत. पित्यार्च हँ कृत्य त्याच्या मनः च्या अपविन्रतेच॑ं दयेतक 
आहे, असें त्याचं मत क्षारं हेय. यावरून वाजश्रवसा केरला दःनध्म शुद्ध हेतूचा 
नव्हता भस निववाद् सिद्धि होत. व्याचष्माप्रः आपण व्याखार्,तग्च्या दानाविषयी 
जो प्रश्न केरा त्यामृर्े ता आपल्यावर कारच रागावला आदह त त्याचा राग मासा 
ब्टावा व त्यान आपणांवर पृ्प्रमाणिच श्रम कराये या सर्वं गोष्टी निकेतने 
एकाच वरांत गेविल्या आहेत. 

यमघमं म्हणालः; 
यथा- पुर स्ताद्धवितापतीत । 
येदाककारसाणमत्पसृषः 

१७ 



उपर्निषद्रतनप्रकारा- [ वही 

सरल ई<रच्रीः रायित। वीतमन्युस्त्वा 
ददारोवान्म॒त्युमुख।स्पथरपुकम्॥ २२ ॥ 

मस्प्रसृष्टः आरूणिः ओदारकिः यथा पुरस्तात प्रतीतः भविता । मृत्युमुखात् 
म्रमुक्तम् स्वाम् ददुदि वरान् वीतमन्युः ( सन् ) रात्रीः सुखम् खधेता । 

माञ्ची प्रे्णा आहे ज्याला ( असा ) आरूगि ओद्लङ्गि (तुञ्ला 
पिता गौतम् ) जसा पूर्वी होता तसाच शांतचित्त हो$ल. म॒यूच्या 
मुलांतून सुटलेल्या तुला भेरणारा तो, ज्याचा राग गेखा आहे 
( शांत क्ञाठा अषि >) अघा होर रात्रीं सुखानं स्घौप चेल, 

[या मेत्रांत ओदाककि व आरुणि अदी वाजश्रवस ऋषीचीं आणली दोन नावे 
आर आदत. आतापर्यत त्याची कंदर चार नांव प्रसिद्ध क्ल. त्यांची काही 
तश व्यवश्था लवणं जरूर अषि. एक पित्याचं व एक मःतामहाचे अश्वी दोन 
नें व्यक्त.च्या नांवाला जोडण्यार्च प्राचीन पद्धति रूढ होती. ल्याप्रमाणें ओदारकि 
व आस्ण) ह दोन नावे आडनांवांसारर्खाच आहेत. त्यांपैकी कोणतें तरी एक 
पितृकुखकडीर समजावं; व दुरं नांव माव्रकुलाच्या सदरात घाव. म्हणजे या 

चार नावां ची व्यवस्था खागते. वाजश्रवस हें त्याचं व्यक्तिनाम असून गतम है 
त्याच्या घर ण्याच नांव आदे. याप्रमाणे द्यी चार नांवाची व्यवस्था ' {सिद्धस्य गतः 
चिन्तनीयाः या न्ययनेंच केली आहे. प्रस्तुत मत्रातीर" मतूनस्ठः ` या पदाचा 
अथं लक्षणिक्रच करावा खागतो. म्हणजे तें अदली किंवा आदणीचं विरेष्ण 

हाऊ शकते. नाह! तर म। पःठविरेखा असा पूर्वीसारखाच अथे केल्यास तं नि- 
केताच्या बापारचे विरेषण होऊ शकत नादा. आणि मग (मत्प्ृम्' अरी त्याची 
द्वितीया मानून त त्वाम् याच विशेषण करावें लागेल. निभरक्त;चा असा विपर्यास 
करण्यपिक्षं ° मत्पर * या पदाचा लक्षणेन मी प्ररिेला असा अथे करणं बर. 
मुःयूच्प्रा जावाड्यांतून त सुटला आहित) अप्त पाहित्यावर तुञ्चा पिता प्रमानं तुला 
मेरव्य,वाचुून राहणार ना. दयाचा सर्व राग नहीप्ता होई. आणि माद्या प्रर 
णेन त्याच्या अत.करणांतीर स्वार्थदिक दोष नार्दसे होऊन ते छद होर. आने 
मग तो खुखानं सज्लोप धेल. 

१८ 



पदिरी | कटोपनिषैद् । 

& यमधमनं दिरेखा हा क्षेपचा आशीर्वाद सढृदर्शनीं कित्येकाना चमत्का- 
रिक वारे; परंतु व्यावहारिक व पारमाथिक इटया गाढ सुषृप्तीचै महत्व किती 
आदे, फिंबहुना मनुष्या डाशरिक व मान.क्ेक स्वास्भ्य या गाढ क्लेपवरच क॑ 
सर्व तोपरी अवल्बून आह, त्याचे प्रशनोपनिषदांत भगवान पिषपलाद ऋषीन फारच 
उत्कृष्ट विवेचन केटं आहे, (प्रश्न ° ४-६-पृ.७४) ते ज्यांनी वाचङ असेर त्यांना 
यमधमीन दलेला हा स्पा आङीव'द् अत्येत रूहणीयच वटे. नचिकेता पहिला 
वर भागितला ते यमघ्नं सतोषपूर्वक त्यार! दिला आद. हा पाहला वर पदरात] 
पटल्य,बरोवर आमच्या दृरदरी तरणान लगर्छच दुसरा वर मागभ्यास्तसुल्वात केरी, 

स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न। 
तघ त्वंन जरया विभेति। 

उभ तात्वाङानायापिपासे। 

शोकातिगो मोदते स्वगेटोके ॥ १२ ॥ 
स्वग छोके किचन भयम् नारित । तत्र त्वम्न। (जनः) जरयान 

बिभेति । उभे अरनायापिपासे तीत्वो शोकातिगः ( सन ) स्वर्गलोके मोदते । 

स्वगेलोकीं कोणतंहि भय नसते. तेथे तु ८ ग्रु ) नाहींस. लोक 
वाधेक्यानं भत नादात ( शणालाहे शदहातारपण केण्याची मीति नते) 

०१ 

वधा व तषा ह्या दे्तून पार् होऊन चोङ।च्या प्ीकडे गेरेठे 
( लोक ) स्वनटोकरांत आनद पावतात 

~ 
[ नचिकेत वाणलेला हा स्वगं अनन्त किंवा अविनाक्षी नपून तो सान्त 

अहि. म्हणज जीवाला ते कांहीं विरि मृद् 7र्नेव प्राप्त होण्यासारखा आहे. पुण्य 
सपरं किंवा स्वर्मलोकात राहण्ाची पात्रता नार्हः प्षाली, म्हणजे त्याला तो 
सोडावाच लगता. या षृष्टीनच ते। सान्त आहे, असे आम्र वर म्हटछ अहे 

नर्व देहांत विषये.पभेग.नें क्षीणता प्राप्त हते, तक्षी या स्वगलोकत हान नाहीं 
तहान भूक, लयाचप्रमणे मूर बार; आप्त ष्ट, किंवा ससार प्रपच वभर सेवध तेथे 

०.७३ उत्पन्नच होत नस्या मु राक हेष्यासारसं काणतेहौ कारण घडूनयेत नाही. मनुष्याच 
कंडो. ३ 

१९. 



उपनिपिद्रनपकार- [ वही 

निरनिराके अनेक केदुविक सबंध शारीरिक किंवा मानाकिक रोगराश् 
साणे जसा, स॒त्यु दीच खरोखर पेहिक इदुःखाचीं कारणं होत. परत 
स्वलोकामर््यं ही कसरी व भानगड नसत्याम॒ढं मनुष्य शोकमुन्त होऊन त्यां्च। 
आनद्त्ती नेहेमीच कायम राहते. विटासी ऊाकांना आपरा उपभोगतृष्ण- शम- 

विण्याखा दी परिस्थिति अतिशय सोग्ीची असते. म्हणूनच विषयलंपट लोक 
ह्वा स्वर्गकडे केवक विलासाच्याच टन पाहतात. चेनबाजीची परमावधी 
एवदी एकच कल्पना व्यांना स्वगविपयां दिस्त असत. ल्याची स्वर्गाकड पाह- 
भ्याची नचिकेताची द्टि कोणती होती त पुढील भेत्रांत व्यक्त सारं अहे. ] 

स व्वमच्चि -स्दग्यमध्येषि मध्यो 
परच्रूदि त्व -श्रद् धानाय महयम्। 

स्वशलाका अस्रतत्व भजन्त 
पतद्ितीषेन चुणे वरेण ॥१९२॥ 

स्यो स्वम् स्वग्ये अशनम् अध्येषि । सः स्वम् श्रदधानाय मद्यम् प्रन 
स्वगंरोकाः ज्रतत्वम् भजन्ते । द्वितीयेन वरण एतत् वण । 

हे यनयमी ! तु स्वर्गप्रद अद्री जाणतेस. तो तु श्रद्धधान् 
( जिज्ञासु ) अरा मला स्यष्ट करून सांग. स्वगेोकःत राहधरे 
(कमाने) अमृत म्हणज मोक्ष भिद्डनितात, दुसन्या वरान म हँ मागतो 

[ नचिकेता म्हणाला असा सप्रतपरी ्षगृदध व उयाक्नध्यं कोणत्याही प्रका. 
रचे आयस होण्याचा सभव नाह, असा स्वी किंवा स्वर्गीय परिस्थिति ज्या 

विेर्ने मिग्ते ती अश्निमिया तुखा पूणेपणे अवगत असल्यःचै मला माहीत अहि. 
तरी त्या मभ्िविथचा मला उपदेश कर. विदाभ्यासाखा अवद्य असणारी श्रद्धा 
म्हणजे आसथा सज्ञे अंगी पृणपें वास करत आहे, हैँ त पृणपभें जाणतोसच, 
मखा स्वर्गय परिस्थिति पादज ती चेनबाजीकरितां नन्डरे तर यः स्वर्गीय परि- 
स्थिती प्राप्त ज्ञालेल्या ले(काना अण्तत्व मिकविणे सुलभ जतं म्हणून मखा 
तो स्वग लोक पाहिज आदे. तो अभ्निविदवां चन भिन्णं शाक्य नसव्यामटे कुप्रा 
करून भापण त्या विदे मला रिक्षण य्व. असा नचिकेताच्या प्रार्थनेचा भावार्थं अष 

[-९.। 



हिली कठोपनिषद् । 

नचिकेताल। हवा असलेला स्वगलोक केवर मेत्यावरच मि णारा नसून 
या जन्मी देखीर मिवे शकय आदि असें नाचिकेता केठेत्या व्णनावकून 
दिप्त. खोकरशब्दाचा अथ पलिस्थति असा सरन्पणे करण्यास हरकत ना. 
दिवाय नचिकेताच्या अतःकरणांत तिन्माच्रही विलासाची भावना नारदी. अम्- 
तत्वाचँ एक उपयुक्त साधन म्हणुनच त्याला स्वगरोकाचो अपेक्षा अहि. चैन- 
वाजीकस्तां नन्हे, ह लक्षांत टेव जरूर अहि. 

तब्हां वमधम म्हणाराः-- 
प्रते व्रवीमि तदुमे निबोध 

स्वग्यमभ्चि नचिकेतः प्रजानन् । 
अनन्तलोकाक्िमथो पतिषठा 

विद त्वेमतर्निहितं गहायाम् ॥ १९ ॥ 
नचिकेतः अनन्तलाकाक्षिम् जथौ च्र्तिषठाम् स्वग्येम् अश्निम् प्रजानन् 

{ अहम् ) ते प्र्रवीमे तत् उ मे निबोध । एतत् गुहायाम् निहितम् स्वम् 
विद्धि । 

हे नचिकेता ! अविनाशी पद प्राक्च करून देणारा आणि सर्वाधार 
अध्षा स्वमेप्रद अधि जाणणारा मी तुला तो स्पष्ट क्न सांगतों. तो 
मजपासुन समज॒न घे. हं ( ज्ञान ) गु्॑त ठेवलेले म्हणजे गुह्य आहे हं 
त ध्यानात ठेव. 

[ प्रस्तुत मच्रंत यमधमनिरेखीक, अभ्चिविदयेच महत्व वणन करून लयांत 

स्वर्मलोकाची उपयुक्ततादी दाली आद्रे. अन॑तलयक म्हणजेच . अमृतत्व होय. 
केनोपनिषदांत या अग्रतत्वालाच अनंत स्वग अरैं म्हटलं आहे. ( केन ४८-१९) 
हा अभि म्हणजे अनेतलोकाःवी प्राप्तीच होय अस म्हणण्यास हरकत नाही. 
अर्थत अमृतत्वाच वै एक स।धन अहि, असें दहविण्याकरिताच दह अश्री 
विन्ञषण दिर भै. खगलोक हँ अभ्रिनियेचं साक्षात् फ असून, अगतत हें 
स्वाीद्रारा कमान मिन्णा कल होय. अञ्रिवियच्यी योगाने मनुष्याखा पूर्ण स्थे 

-प्राप्त होते, म्दणूनच तिला प्रतिष्ठ असँ म्हटले आहे, या अभ्रिवियेचो .विज्ञानं 

॥ 

र । 
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शाल्नांतच अंतर्भाव होतो हँ उड अष्टि. विज्ञानशाघ्नाचै अभ्युदथ म्हणजे स्वर्गः 
हैव कल होय, ह यनव नचिकित या दोघांच्यादी भाषणांत स्पष्ट स्याल 
अदि. मोक्षप्राक्षीला उपयम! पडणाच्या अभ्युदयाचं स्वरूप कर असते तया 
दोनही मेतांत चांगले दिपून येत. अभ्युदग्र म्हट्या क तो मा्षाच्या विर्द्धच. 
असला पादिज; निदान अभ्युदय व॒निभ्रयस्त यांचा अ्थीञर्थं। कादधिच सबध 
नार्, असं मायावादी संप्रदायात जेरा प्रतिपादन के जा. पर्तु नचिकेतानें 
स्वर्गप्राक्च नेतर मरुष्याटा अग्रृतत्व मिकविण सुकर असते, असं मागार मच्रांत 
सपर म्हटङं असून तें व्यच म्हण्णे प्रस्तुन मेत्रंत यमघमर्निहौ मान्य के अहे. 

याव्ररून अभ्युदय व॒ निःश्रेयस यांतील विरोधाविषर्यःची कल्पना नवीन आणि 
साभ्रद्ायिक आग्रडाच। असून, ती श्रतीला मरद्ध अभिभतच नाक्षी अर्स नि सेराय 
सिद्ध होत. आतां ह खेर की, देनवाजीच्या मोहाखा ब पडठेके खोक 
केवर विखासाच्याच टन या अभ्युदयाकडे पह तात. अशा खोकार्न भगीरथ 
प्रयत्न करून दही उच्चतम स्थाति न्िग्वेखी, तरी ती खिकरून रहात नाह्1, आणि 
त्यांचा हय प्रयत्न सअखेयीसर दोकपर्यव्तायीच ठरतो. असत्या विलासी ठेकांच्या 
टष्टःनच स्दगीचा म्हणजे अभ्युद्याचा विच।र केल्यास तो मोक्ष.च्या विरद दिसला 
तर त्यांत कारसं नवल नाही. परतु नीतिनिष्ठव विचारवंत लोकांना उन्नतौ 

रिख गाँटण्याचे कार्म) य। स्वर्गाय परिश्थितीचा चांगलांच उपयोग होत सत्याम 

अभ्युदध्र हा सवभ।वतःच माक्षाच्या विरद आहे, असें म्हणण। शाख्ङ्द्ध ना. 

बेसाव्रधपर्णे शन्न वापरल्यामुढे हात तुटला सइणून शघ्लाखच वाट किंवा द्याज्य 
ठरमिणे, जसँ असमजसपणाय अहे तसंच विलासी रोकाकडून अभ्युद्याचा 
दुरुपशीग शैख जात असत्य.मुढै ते मोक्षाच्या विद आहे, असते मानणं अस- 
मेजसपणाच भदे. परंतु मायावादाच्या सदयामुक, संन्यासमागनें जाणून 
जुनून अभ्युदयाला मोक्षापातून दूर् देवल आहे तथापि श्रतीने या दो्होचा 
उत्कृष्ट भढ घातला असल्याम॒र्ढे, मायावादानें उत्पन्न केलेल्या गैरसमजान्चा परिहार 
करणं कारतं कठीण नार; ससे अ।पनिषद् वाच्छयाचा खततत अभ्यास करणान्याला. 
खाश्रीन समज॒न येईल. ] 

५. 
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खोकादिमन्नि तमुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीवो यथा वा । 

स चापि ते्पत्यवददयथोक्त 
मथास्य स॒त्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥ 

( यम: ) तम् लोकादिम् अभिम् याः यावतीःवा यथावा इष्टकाः तस्मै 
उवाच। अपिच सः तत् यथोक्तम्र प्रत्यवदत्। अथ तुष्टः मप्युः अस्य 
सुनः एव आह- 

यमव व्याला सवे व्यवहाराचं आदिक्रारण जप्ता अपरे ( अभे 
विंदा ), ज्या, जितक्या ३ जश्ा इष्टका ( पिट इत्यादि यज्ञपताम्री ) 
सांगता क्चाला. नतर स्यनिं ( नचितार्ने ) तं जसं सांगितले होते 
तसं पुनः शणून दाखविल तेव्हां संतुष्ट श्चाटेला यमधम् त्याला पनः 
म्हणाला-- 

| प्रस्तुत ननत्रांत अभ्ीखा दिलं “ लोकादि ' हैँ मिरेषण अतिशय महरवार्चं 
अददे. यें लोक याचा जग असा अथ करण्याचा सेप्रदायच अहि. परंतु लोक 
ङद्धाचा जग हा एकच अथ होतो भरसे नार्हा, समाज, व्यवष्टार कवा परिस्थिति 
असेही खोक ॒शाब्दाचे अर्थ होतात. प्रस्तुत मेत्रांत समाज किंवा सामजिक 
व्यवहार या अर्थी्नेव लोकरब्द घेतला पाहिजे. अभ्रि है जगाचे 
मूढ कारण अहे, हँ म्हणर्णे अ्वादात्मक आहे. कारण ईर हँ 
जगाच आदिकारण असव्यामृरे लोकादि है विशेषण त्याला योग्य 
दिसत. असँ असतां त अर्थवाद्ाच््या टष्टनं कावर्णे चरोबर नाहीं. म्हणून स्थ व्यव - 
हाराचं आदिकारण असं अश्रीच्या वणनांत यममर्धाने म्हर्टं असल पाहिजे ह उघड 
आष्ट. अभि किंवा अभिविध्या स्र व्यवहाराच आदिक।रण कस ? अशी हका येण 

स्वाभाविक आहे; परंतु वेदिक कालांतीर समाजस्थितीचा विचार केल्यास या 
केरा जागाच उरत नाह. कारण त्यवेकीं अभिवियेखाच समाजधमचै अम्रस्थान 
मिरे ष्टो. ही अभिविया म्हणजेच यज्ञवेया शोय. वेदिक कालात ही यज्ञ 

र्द 



उपनिषद्रनप्रकारश- [ बहीः 

संस्थाच राटरधमविं कद बनला हती. मेष्मेठे यज्ञ॒ म्हणज तत्कालीन ` 
राष्रीय सभाव होत. अमि हेच यज्ञवेयेच मूढ असत्या यज्ञपियचें सव महत्व 
अभ्ीलाच प्राप्त होते. या विषयार्चै वणन मुडकोपनिषद्त आं अहे. ( मूंडक 
१-२-१ ) त्यावरून वेदिक कालांत वैयक्तिक व सामाजेक व्यवहारांत अग्नी 
किती महच आं होतें त चांगठेच लक्षांत येण्याजागं आह. 

वि्॑च्या विदिष्ट रचनेखा चयन असें म्हणतात, या श्चनेत अनेक प्रकार 
असतात, व तदनुसार यज्ञाची नविहीं वदलतात. म्हणून यज्ञवेदयत इष्टकारच- 

नेखा पुष्कड्च महत्व असते. तँ ददीविण्याक्र रिताच प्रस्तुत मंत्रात यावतीः व 
यथा ही पद आर्ख अहित. म्हणजे यज्ञांत इष्टका किती लागतात व त्यांची रचना 

करो असते ह देखील यमधमार्ने नचिकेताखा समजावून दिर आहे. युरूनं 
दिर्डे शिक्षण आपणांस क्च बरोबर समजलं आहे, याची नचिक्रतार्न पक्षा द्री. 
विदेविषर्य]ची उत्कटा व उत्कष्टधारणा शाक्ते, ̀ या लयाच्या गुणानीं यमधम अद्यत संतुष्ट 
क्यारा. आपण दित्या रिक्षणाचं चीज लेड पादन गुरूखा किती आनद होते 
द्या शब्दानि वणन करण कण अहि. ] 

समव्रवीत्शीयमाणा नात्मा । 
वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। 

तवव नाम्ना भवेतायमाय्नः। 

सका चमामगकरूपा गृहाण ॥ २द॥ 
= 

मीयमाणः महात्मा ( यमः ) तम् अब्र्वात् । अध भूयः तव वरम् ददामि; 
अयम् अञ्जिः तव एव नाम्ना भविता । इमाम् सनेकरूपाम सुंकाम् गृहाण । 

आनेदित ज्चालेला तो उदार यमधमे व्या नचिकरेताटा श्णाला 
आणी एक् वर तुला दरतो. हा अरे तुञ्याच नांवानं ( प्रसिद्ध) 
होरछ. शिवाय ही विविधरमां वी माल भे. 

[ नचिकताची तीत्रबद्धिमत्ता, विदयविषर्यःची त्याची कर्कन, निभ॑यवृत्ति वं 
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चातुर्यं इत्यादि सदगुणांनी प्रतन्नचित्त क्षाठेटा ते महानुभाव यमध्म आनंदाने 

त्याला म्दणाला कीं, आतां जी भीं तुला विद्या सांगितकी, तिच्या योगनं उपा- 

सना केला जाणारा अग्नी तुद्याच नां्रानें प्रसिद्ध होक. म्हणजे व्याला नाचिकेत 
अगरी असें म्हणतील. स्याचप्रमाणें या अभिवियेखा सतेज करणारी ही माला मी 
तुला देत अष. ती ग्रहण कर. हँ मां तुला पारितोषिक दिठे आहे. तुञ्चा तिसरा 
वर नन्हे. तो श्वतेत्रपणें म्गून घेण्याचा तुञ्चा चक कायम आहे. भसा प्रस्तुत 
मलाचा भावार्थं अहे. यें“ अनेकरूपां स्रकाम् ` ईदी षद महत्वार्चा अटित 

त्याचा नानारगी माक असा सरन अर्थ होतो खरा. आणि फिलयेक टीकावारां्नी 
सुवर्णाची किंवा जडावाची क असा त्याचा अर्थं केला आहे. परेतु तो प्रकरण- 
सदर्भा जुख्ण्यासारखा नाही. म्हणून भाष्यकारानीं येथे दोन तीन अथ सुचविङे 
अहित, पटीर अर्थक्तदर् रक्षां घेततव्यास तच्वमय साखी असा माला शव्दाचा 
अर्थं बरोबर दिक्ततो. त्याचा विष खुलासीं पुर्दर मं ताये विवरणांत होई. | 

न्रिणाचिकेतासख्राभेरत्य संधि 
निकम् त्तराते जन्मसु । 

ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 

निचाय्यमां शान्तिमत्यन्तमति ॥ १७ ।, 
त्रिणाच्चकेतः त्रिभिः संधिम् एस्य त्रिकमेक्रत् जन्ममृत्यु तरति । बह्मजन्तम् 

द्यम् देवम् विदिस्वा निचाय्य इमाम् शाग्तिम् अस्यन्तम् एति । 

उयानें नादिकेताभ्रीची त्रिवार् उपासना केली आहै, अश्चा (आधि- 
मोतिक, आधिदैविक व आध्यासिङू ) ह्या तीन तां परिचय कषन 
( तदनुसार ) तीन्ही मागोनीं कर्म करणारा ( मनुप्य ) जन्ममर्णांतुन 
तरून जाता. वेद्दापासन दहाणाच्या, वकाम व स्तुत्य जाग्मदवल 

जाणुन, विचारपर्वक त्याचा अनुभव धेतल्यावर ही शान्ति ( त्याछा ) 
अक्षय प्राप्त होते 
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[ या मलांतीख अर्थं बराच गूढ दिसतो व बहुतक टीकाकारांना त्याचा गूढ 
पणा बराच जाणवला असावा, असे वाते; परंतु प्रस्तुत मंच्रःतीर अर्थाची गुता्ूत 
सोडविण्याचा एक निरागाच मार्ग सांपडण्याजोगा आहे. त्याचा उपयोग केत्यास 
अ्थाची गतागत नाहीश्षी होजन सर्य विषय खुलसिवार बसेर. मातत तो अर्थ 
मायावादी संप्रदायास जु>ेखच असे म्हणवत नाही. परंतु अ्वीचीन कालांतील 
मायावादीद्याच प्राचीन श्रतीच्या अर्थलि आडवृ श्ञकत नसल्यामुढ यथं लयाचा 
विचार करण्याची गरज नाही. वर उछेखरेला स्वतच्र भार्म म्हणजे हाच कीं, 
तेत्तिरीय ब्राह्मणाच्या विसन्या अष्टकांतील अकराव्या प्रपारकांत हैं नाचिकेताख्यान 
समग्र आङ असून नाचिकेताप्नीच महात्म्य व तत्सवर्धी अयुष्ठानविधि यांच वणन 
आख आहे. सदर अध्यायाच्या हेवरच्या अनुवाकांत या नाचिकेतार््मखा राग 

णाव्या इ्टकांचं ( विरंचं ) वर्णन असून त्यांची कलरतीही सांगितङी आहे. या 
इष्टका तीन प्रकारच्या आहेत. त्यांना प्रथमा, द्वितीया व तृतीया अक्षी नरव 
दिरेटीं आढनकूतात. त्यांतील प्रथम इष्टके करु असे सांगितटं आहि कीं --इडइटोक 
व त्यांतीरू दवता ( शाक्ते ) नाचिकेलाभ्रीची उपासना करणान्या मनुष्यास प्राप्त 
होतात. अमे है प्रथम इषटकेच फर आहे. अंतरिक्ष रोक व द्यांतवीक देवतांची 
पराप्त हँ दुसम्या इष्र्चे फल असून आमरष्मिक लोक हँ तिसन्या ईषटकर्चे फल 
ह्मणुन सांगितर अहे. इष्टकांचा वर दिलेल्या फलप्राप्तीरौ रुवंध कोणता ? यार्च 
येथं विवेचन करणं अप्रस्तुत होय. परंतु या अनुवाकांत जं तीन प्रकारचै कल 
सांगितलं आः त्याला शाघ्रा्चै निदर्ञक आहे, यात रीका नार्ह. इहलोक 
म्हणजे हा भ्लोक होय. आणि या भखोकावरीर व्यवहारादौ ज्या ज्या ₹ात्तीचा 
सबंध येतो, त्याच इहलोकां तीर देवता होत. या देवतायै ज्ञान संपादन केत्यासेशज 
त्या आत्मसात करतां यणे शक्य नाह. यावरून हें वर्णन आधिभोतिक वियेर्चैच 
करते निदर्शक अहि, तं सहज लक्षांत येईल. त्या प्रमाणेच अंतरिक्षखोक व 
यांतील शक्ती हा आधिदेकेकराल्राचा विषय आहे हं निराठ सांगावयास नको. 
आमुष्मिक रोक म्हणजे परलोक असा नेहेमच अर्थं करण्यांत येतो. परतु परलोक 
पुनजेन्म पिव परमाथैया तीर्दपिकीं कोणत्याही एका अर्थान या शब्दाचा उपयोग 
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केला जातो. (उ.मि.र.परप्श्न१म. १६प्.२३). त्या टष्टनं विचार केल्यास हा विषय 
मानसशाखाच्या मरयार्देत येतो. कारण या जनमानंतरची स्थिति मुख्यत्वेकरून 
अंतःकर्णाच्या पात्रेतेवरच अवलेवून असते. यावन या तैत्तिरीय ब्राह्मणां तील 
प्रस्तुत अनुवाकाच्या पहित्या भ्रकरणाचा असा निष्कं निषतो की-नाचिकेत 
अभीचं चयन करणाय्था यजमानाख आधिभौतिक, आधिदैविक व॒ आध्यात्मिक 
या तीनही विदयांच चांगङच ज्ञान असावयास पादिजे. नाचिकेत अभ्रीर। या तन 
शाघरांचा संबध येत असस्यामुकै या तिही्ीं त्याचा सन्धि म्हण्ञे संयोग किवः 
परिचय अक्षणं अवदय अहे. असा  जिभिरेत्य सीम्िम् ' या मंन्रातीर पदांचा 
अथं अषि. प्राचीन त > कानत निभिः या पदान तीन वेद् प्यावेत, असें सुचविङं 
अहे. वैरी विवेचन लक्षांत घतव्यास्र तँ तीन वेदाच्या अ्थालादही बरोबर जु 
वितां यतँ त असे-ऋग्वेदात सूर्य, पर्जन्य हइर्यादि भोतिक देवतां्चेच वर्णन पुष्कड 
असत्यामुङे आधिभौतिक साच्राचा ऋग्वेदांत समावेङा करण्यास हरकत नक्ष. व 
प्राचीन ऋषीन तसा तो केहि आदे. ( उपनिषद्रतनप्रकार मुं १-१-५ पृ. ६, 
(भ. ५ म. ४ पृ. ९० ) त्याचप्रमाणें अधिदेविक विदा व यचुर्वैद यांचा निकट 
सबन्ध असून गायनपूवैक देवतास्तुति करणाच्या सामवेदांत आध्यात्मिक म्हणमे 

मौनसराचल्लाचा भंतर्माव होतो. हँ सहज सिद्ध होण्याजोमे आदे. म्हणून या तीन 
दाखाच्या टष्टर्नेच तीन वेदांचे ग्रहण करणें योग्य ठरते. या तन शाचछरंना अनु- 
सरूनच बाह्यशरीर व दद्िये याच सामर्थ्य॒द्रन्यस्रामम्री आणि बद्धक शक्ति याचे 
पूर्णं सपादन करून तेजस्वी पणानें राररिक, मानाऽक व ॒बोद्धिक कथं करणारा 

मनुष्य जन्ममरणाच्या फे्यांतून सूक्त होतो म्हणेज त्याला जरा किंवा अपम 
याच भय उरत नारदी. नाचिकेत अप्रीची उपासना, आधिभौतिक, आधिदैविक 
किंवा आध्यात्मिक शास्रं भाणि तदनु्ार व्यावहारिक जारीरिक कर्म या तिचा 
भर घाटयूल त्यांची साखी करी तयार करावयाची, तं यमधमनिं नचिकेतास 
उत्तम समजाउन दिर. आणि म्हणूनच या तीन विषयांच्या अन्योन्य संरधाला 

अनुलक्षन मागीरू मत्रांत माला म्हणजे साखन्ी अस म्हरटं आहे. यावस्न ही 
रकम, ४ क 

साखी किंवा माला केवर कममय नसून कम, उपासनाः ज्ञान तीन दिव्य 
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तच्वानीं ती गकिी अहे. याच हेतू ˆ अनेकरूपाम् * म्हणजे नानाविध स्वरू 
पाची असं त्या माठेखा विेषणर्ह दिं आहे. 

नचिकेता अद्यापि ब्रहाज्ञानाचा उपदेश श्ञालला नसस्यामूर्ढ दही तीन 
तत्वे दयाला समज।उन दिख, अतं कसं मानतां येई ¶ असा यावर प्रश्न उत्पन्न 
होतो. त्याच उत्तर इतकच की, क्ञानाच स्वल्प अगदीच सामान्य अपून दयांतीख 
ब्रह्मज्ञाचाना भाग प्रमखत्वानें लक्षांत येण्याजोगा नादी. तीन वेदांचं ज्ञान ज्ञाल्या- 
नेतर ब्रह्मज्ञान तथै कोटं राहानें १ केवर ब्रह्यन्नानाचा उपदेश करणं निराढं अणि 
वेद्र्ःचा म्हणजे सामान्यतः शचाघ्ीय ज्ञानाचा उपदेश करणे निरा. या साख- 
कत तीनही शानां चा तु्यत्वानँ समावेश असल्यामुढ्ं वरील प्रश्राला जागा उरत 
नाह कमला जह्ज्ञानाबरोबर सष्टक्ञानाचीही अपेक्षा आहे. आणि म्हणुनच विद्या 
वीर्यवती होप्याखा ज्ञान, उपास्तना व कमे याचा मेढ बसणं अवद्य असते. हा 
अबाधित नियमच यमवर्मानं नविकेताल प्रस्तुत मच्रात उपदशा आदे. ] 

निणाचकेतखयमेतद्िदित्वा 
य पव विद्रा -श्चिनुते नाचिकेतम् । 

स स॒त्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते स्वगलोके ।। १८॥ 

यः एवम् विद्वान् एतत् त्रिणाचिकेतसख्रयम् विदित्वा नाचेकेतम् चिनुते 
सः सल्युपाद्यान् पुरतः प्रणोद्य सोकातिगः ( सन् ) स्वर्गखके मोदते । 

जो ह्यप्रमणें जाणणारा, हं त्रिवार नाचिकेतापम्रीची उपासना 
करण्याच त्रितय जाणून नाचिकेत अभ्ीची उपाप्षना करितो तो प्रत्युच 
बैध अगोदर तोद्न सोकणुक्तं होऊन स्वगे लोकांत आनद उपभोगतो. 

[ या मंत्रांत देखीरु अ्थाीची बरव गुतागुत स्चाङ अहि, तिणःचिकेत 
म्दणजे, नाचिकेत अम्रीच्या' चयनव्ि तीन प्रकार जाणणारा, असा अर्थं अहि. 
शिवाय पुटँ लय अपता एक शब्द आला अहि. तन तीन विष्रयार्च एक त्रिकट 
अती तान त्रिकट असा या लय शब्दाचा अर्थं अषि. तीन श्रकास्व चयन, तीन 
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शाल व तीन प्रकारर्च। क्व या स्वना मिदून त्रय असें म्हटङे अहि. नाचिकेत 
अभ्ःच्या उपासनेखा या नऊ विष्याच्या ज्ञानाची अव्दयकता अट, असे मत्रकल्यी- 
कऋषीला सांगावयाचं अहि. यां उप।सनेवं वणन करताना कर्म, उपासना व ज्ञान या 
तीन तस्षांचा उल पुन्हां मदाम केला अहे. यावरून नृस्तं कर्म ॒किवा नुस्ती 
उपासना श्रतीखा संमत नसून स्या तिहींचाही सयोग होणं अयत अवदय अहि 
असा श्रतीचा अभिप्राय उघडउ दिसतो. याप्रमाणे द्रन्यदाक्कि) इद्रियशाक्ते व मानस- 

दाक्ति असं हँ तिन्ही प्रकारचे समर्थ्य सपादन करून, नाचिकेत अभ्रच उपासन।- 
करणारा विद्वान पुर गत्यूच्या भयापासून मक्त टतो. म्हणजे सव दुःखे किंवा 
सकर यांच्यावर ते पूर्णपण विजय मिव्छर्वतो. आणि स्वीय परिथितीला पात्र 

हातो असा प्रस्तुत मेत्रांतील अभिप्राय आदह. कमव ज्ञानर्यांची जोड दित्यर्नँच 

उपासना अत्यैत तेजस्त्ी व॒ परिणामकारक होते. दह् उपनिषदां तील उपासना- 
दाघ्राचा अबाधत सिद्धात् आहि. उपास्नेची ही तेज खिता मायावादाने नष्ट केत्याव^ 
अथ,तच त अवौचीन क।खंत निच्किय, प्रतिकारदून्य व निस्तेज अनर. अणि 
ज्ञानी छेकांप्रमाणैच भगवद्भक्त देखील दुर्धर आपत्तीच्या वरवंव्याखाङ! निमटपर्भे 
चिरडन गेले. वैद फ़ उपासनामाग अत्यत तेजखी अस्तव्यामर्दे, कर्वन्यतत्परता 

प्रतीकारक्षमता व सदसद्विवेचक बुद्धि या सद्गरुणनीं वेदिक संस्कृति पूर्ण अरंकरत 

कला! होवी. प्रश्नरोपानिषदात देखील उपासनेच तेजस्वी स्वरूप असेच वर्णन के 
अष्हे. | 

पष तेऽिनीचिकेतः स्वर्ग्यो 
यमचरणीथा द्वितीयेन चरेण । 

पतम््चि तवेव प्रवक्ष्यन्ति 
जनासस्तृतीयं वरं नाचिकेता चणीष्व ॥ १९॥ 

नाचेकेतः यम् द्वितीयेन वरेण अन्रुणीथाः एषः स्वग्येः अभ्चिः ते ( उक्तः ) 
जनासः एतम् जभ्भिम् तव एव प्रवक्ष्यन्ति । नचिकेतः तृतीयम् वरम् बरुणीष्व ¦ 

हे नचिफेता। तु जो दुक्षव्या वरानें मागितलाप् तो हा प्वभप्रद 
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अभ्नि तुला सांगितला. छोक द्या अप्रा तुञ्चाच ( नचिकेताभि ) 
म्णतीलछ. नचिङफेता, मातां तिरा वर मा, 

[ या मच्रांत अ्ीला स्वगे असें विरेषण दिर सै. स्व्गङब्दाच्या अथी 
विवेचन पू! थोडे बहुत ज्ञारच आहे. त्यावरून स्व्ग॑म्दण्जञे अभ्युदय असा 
त्याचा अर्थ निःसंडाय समजावा,. केवक पाररीिक रविंवा केवर हैक असा सकोच 
कर्णे योग्य ना. इहलोक किंवा परलोक या दोहेपेर्की कोणत्यादी एका परिस्थि 
तीत प्राप्त ज्ञाख तयी अभ्युदय म्हणजे स्वर्मच हय. स्वर्ग म्हटला कीं तो मेल्यावरच 
मिग्णार अरी मोठमोग्या लोकानां देखील आपली समजूत करून धेतल्यामूर्टे 
स्वर्गकत्पना अर्टंत पडली, अणि कोणव्याही धार्बिक आवारविचाराचा पेहिक 
परिस्थितीदां सवधच नाही, ही कल्पना रूढ श्ञाङ. स्वर्गं म्हणजे पारलौकिक 
नब्दे, अते श्रतीला सांगावयाच नून इहलोकांत देखील ते प्राप्त दौण्याजोगा आहं. 
हा श्रतीचा अभिप्राय लक्षांत घेतला, म्हणजे अभ्युदयाच्याच अथान स्वगङब्दाचा 
श्र्तीमर्ये उपयोग केला अहि अती कोणाची सहज खात्री परेल. अही अभ्युदय- 
करक अभ्रिविद्या यभधर्मानिं नचिकेताला समजावून देउन व हा अशनि वुद्याचं 
नां वानं प्रसिद्ध हर्श असें सांगून आता तू आपला स्वतंत्रपणे वर मागून धे अही 
त्याने नयिकेत।खा भ्रसन्न चित्ता अरृक्ञा दिली आहे. ] 

तेब्हां नचिकेता ग्हणालाः- 

येयं पेते विचिकित्सा मयुष्ये 
ऽस्तीस्येके नायमस्तीति चके । 

पतीद्रद्यामनुरिष्स्त्वयार्हं 
वराणामेष वरस्ततीयः ॥ २० ॥ 

मनुष्ये प्रेते ( सति ) एके अयम् अस्ति इति एके न स्ति इति च 
.( वेदेन्ति ) । इयम् या विचिकिस्सा एतत् त्वया अनुद्धिष्टः अहम् विद्याम् । 
` वराणाम् एषः तृतीयः वरः ८ अस्ति ) । 

मनुष्य मरण पावस्यावर, कोणी हा ( आत्मा ) असतो असे म्हण- 
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तात व कोणी नपतो अघं श्टणतात, अशा जो सशय आहे तेतु 
शिकविस्याने ( तुदा उपरेशाने ) मला घमजेल ८ व्यार्चे मला सम्य- 

० [प $ सरः, (५ म, 

श्ञान हल ) . तीन वरि हा तिरा वर होय. 

[ या सत्रांवील प्रश्न नचिकेता कोणत्या हेतूने केला आहे त्याचा प्रथम 

विचार करण जकर आदे. कारण हा प्रश्न आत्म्याच्या केवन्ड अस्तित्वायदुल्च 

असे असें पुढीर संद्भवकून दिसत न्दी. आत्म्याच्या ताच्िक्र सूपाविषर्य हा 
प्रन आहे अँ मानले तर त्याचा मार्गख वरार। कां त सदर्भं दाखकिणिं 
अवद्य आह अमवेयेचा वर् मागर्तांन।च नाचिफताला या तिक्तच्या वराची कल्पना 

होती, असें म्हणत लागत. परंतु नविफ़ताच्या वाक्यांत अधभ्यारमविधेचा को्टठेच 

उल आला नार्द। अस वरवर् पादाणात्यास वाटण्याचा संभव आद. सूष्ष- 

टष्टानं नविक्रेतायच्या वस्परार्थनेची छनन केल्यास तीत ब्रद्यक्दिची अपेक्षा दिसून 
येते. 'स्वशङोका अमन तत्वे मजन्ते' असं तेराव्यरा मतःत नचिकेताचं वाक्य आ 

आदे. त्यावरून नेयिकेताखा अगरनत्वाची कल्पना होती अ म्दणण्यरास्त हरकत 

नाहीं. त्याचप्रमाणे चवदःव्या यैतरांतील “ अनन्तलोकाप्ति * म्दणज अविनाईी 

्हुपा्षश्चे सावन अदा अर्थे विशेषण यमधर्मा अभिविद्येटा दिर आदे. 

त्यावरून देखील ब्रहमिये्च। कल्पना नभिज्राताच्या लक्षात आरी अस्सल पाग ई 

उघड अदि, याप्रमा् दुस्य वरातिधर्थ! नचि पने केर्खा प्राथना अणि तिच 

यमधमनिं केरे वणीन या सर्वं प्रकरणाचा पूषन विनरार केल्या असँ कबूल 

करां कगे की नचिकेतनें श्रश्चवर्वक मागितलेका आत्वविद्यचा वर अ।करेमक्र 

नतून त्याखा पूर्वी पामूनच अभित्रत ददोता. त्याचग्रनाणं प्रस्तुत प्रक्रत चुभत्या 

जीवापम्धाचें स्वह्य विचारे नून व्या प्रश्नाचा समग्र ब्रह्मव्यिरीं पूण सेवघ 
येतो, कारण देहःचा नार ज्ञल्य.वर लाच्यात्ररोबर आ्म्याचा सद्धा नाश होतो 

की काय, एवढीच इका नचिकेताला प्रक्नांत अभिप्रेत नन्त. परलोक वा पुन- 

जन्म येवद्धापुरताच जीवारम्याच्या अस्नित्वाचा सेवे येत अतस्यापके नचेकरे- 

वाच्या प्रश्नाला गांभीर्यच उरत नादा. परु नविकेताचा हा प्रश्न अत्यत गीर् 
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अदि असं यमधमीन पुढच्याच वाकश्रीन म्हटले असल्यामु>े नचिफेताचा प्रश्न 
आत्न्याच्या असितित्वापुरत+च ढबर होता असं मानणे अप्रस्तुन होदु. आता 
इतक मात्र खेर क, नचिक्रेतान ब्रह्मवियेच्या विचारतः हा अगर्दी आरभःचाच 

प्रश्न केला अहि. 

मनुष्य मल्यावर आत्मा म्हणून काही रिफ राहतो कीं मार्ह, याविषर्या 
तत्कारीन ठे(कात बराच वादचिव!द् चद् असावा असं दिसतं. एका बाजूस जड- 

वाद् व एका बाजूस ब्रह्यव्रःद असें या वादाचं खरूप आहे. जडवादाच म्हण्णं असें 
क}, निरनिराल्या द्रव्यांच्या रासायनिक मे्रेरपरान्त प्रण्यार्चै हरर निमाण 
हाव अ{ण व्याच चशरात विशिष्ट सयोगार्नेच आत्मा फिवा सवदना्याक्ते उत्पन्न 
होते. एकादा पद् फुटून जावा फिवा एकादं येत्र मोडा, त्याप्रमाणे ₹इारीराच्या 
अतगत अवय्रवांचः व त्याच्या सयोगाचा नदा ्चात्याबरोबर आत्मा किंवा दह 
सवदनाराक्ति न्ट होते. सिग तु, घव्याठ पुटके, इतर चक्रे मोदन गे]. 
म्हणज घञ्याखचा ना स्लाला असं अप्रण म्हणत. परंतु त्वा षञ्याखातील 
आत्मा दुसन्था जन्माला गेला अक्तं कोणीही समजत नारदी. स्यप्रमाफैच प्राणी 

मरण पःवल्दाबतेवर त्याचा आत्मा म्ट्णून काटी तरी रिछ राहतो, अयं समज- 

ण्यां मर्छच कारण नाद. । 

्रह्यवादाचं मत याच्या अगर्द् उलट अहि. ते पूर्णवणं समज्ञ॒न येष््राच्या 
हेतूनच नविकेताचा प्रश्न अहे. तो स्वतः जडवादी नव्हता कफिवहुना आत्म्याच्या 

अल्तित्वाबदल त्याला सङयदही न्दता. पस्तु चाद्ध् असलेल्या वादात आपणाला 

जा पक्ष बरोबर वाटते, त्या सपू ज्ञान व्हावे असा त्याचा उदेश्च अहि. याव- 
रून नयिकेताचा प्रश्न आत्मतस्वाबद्ख्चाच - आहे अर ठरते. देह, इद्धि, मन व 
बद्धि यांना प्रकाशित करणार अप्म्याचँ त।त्विक स्वरूप त्याला कडावयास् 
पाहि हतं, तीन वरायै उरञ्ला हा तिरा वर नविक्रेतानं मानितला आहे. 
अभिवियेच्या विज्ञानशाल्लाङा आत्मन्ञनाची जोड अस्ल्यखिशैज तं परिपूण होत 
नाह हँ त्यास पर्क माहीत र्ते. म्हणून त्याचा हा प्रश्न क्रमप्राप्तच आहि, असें 
सिद्ध होते. नविपेताच्या या प्रश्नङा अनुखक्षनव बाद्रायणाचार्योचै सूत्र अहि, 
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{ त्र. १।४।६ ) ब्रद्ममूच्रकारंनीं देखी नचिकेताच्या प्रश्रांतील तात्पर्य॒बरह्मपर 

आह असेच सिद्ध केठं आहि. सांख्यारेक इतर द नकारार्ना प्रस्तुत प्रश्न ब्ह्यपरे 

नाह असें ठरविण्याचा प्रयत्न केखा होता, परंतु बद्राय्रणाचार्यानीं व्याच दह मत 

खोडुन काढले आहे. सारांर नचिकेता आपगाला ब्रह्मत्व समज।उन देण्या- 
बद्ख्च यमघमाप्ची प्राथना केली अपं प्रघ्वुत सत्रांतीर दुकष्या वाक्यांवरून निर्वि- 
वाद् सिद्ध होत. | 

नविताचा हा प्रच रेक्रून यमधम श्हणालाः- 
| क द १ दैषेरतरापि विचिकित्सितं परा 

न हि खुविज्ञेयमणएुरेष धमः । 
अन्यं वर नचिकेतो बणीष्व 

मा मोपरोत्खारति मा खृजनम् ॥२९।॥ 

दैवे: अपि अत्र पुरा चिचिङिस्सितम् । हि सुविकेयम्र् न एषः धमः अणुः 
नाचिकेतः अन्यम् वरम् दणीप्व। मा मा उपरोत्सीः । एनम् ( वरम् ) मा 
अतिसृज । 

› देवांनी देखील ह्या बावतीत पूर्वी सराय घेतला होता. कारण, हं 
ज्ञान चहज समजण्वापतारघं नाही. इया धमे ( हँ तच्ज्ञान ) सक्षम आदे. 
( म्हणून ) हे नाचिकेता, दुसरा वर माग; मला जडवू नको; 
एवटी माग्णा मला सोड. 

[या भव्रांत देव शब्द माला अहि. तो अद्रय किंवा नेहमीं आकाशांत गुप्त 
रूपान सचार करणारे आणि अजर।मर असले, या अथनिं आयख्ला 
नादी. थोर व जिह्ञायु अज्ञा सन्मान्य व्यर्तीना अनुरक्षून येथं देव ₹ाव्द आका अषि 
ह लक्ष;त येवण्याजोे आहि. यावरून वेदिक षाच्छरांत प्रेष्ठ व पूज्य अदा व्यर्तीना 
देव शब्द कागू करण्याची रूढि सर्वस्तमत होती असे उति. म्हणून गाति देखील 

देव रब्दाचा याच अर्थने उपग्रोग केका अहे. ( गीती. ३1११ रहस्यदीपिका प° 
१ ०३१०४) धर्म॑शब्द् जता आचरारा अनृलक्न येतो तसा तो ब्रह्मज्ञानालाही 
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लागू पडतो. यमघर्म म्दणतो, प्राचीन कारं मे{ठमोग्या विद्वान् व पूज्य लोकांनीं 

याबहूर कारच प्रयत केला अहि. त्यांना दल्ली या ब्रम्हतत्वावदर पुनः पुन्हा 
दीका येत होती. मोटमोढ्या विद्रानांची मति गुण कहन रक्रणारा हा विष्य अहि 
तुखा अभितरिय। जितकी सहज समज) तज्ञ है ब्रद्मावेया सहज समज अस 
नादी. कारण ती कार खो अहि. म्हणूरतू हा वर सोडून दे; आणि दुसरा 
कोणताही वर मागन घे. अस्ता यमघर्माच्या ्हण्म्याचा भावार्थ आहे. ] 

नचिफेता ग्हणालः- 
देवेर जापि विचिकित्सितं 

किरस्यं च मु्यो यन्न खुविज्ञेयमाव्य। 
वक्ता चास्य त्वादगन्यो न भ्यो 

नान्यो चरस्तुल्य एतस्य कथित् ॥ २२ ॥ 
मृत्यो यत् देः भपि अच्र विचिन्तितम् किर सुविसेयष्र् न ( इति ). 

स्वम् आत्थ च । अस्य वक्ता त्वादृक् अन्यः न ङभ्यः। पतस्य तुल्यः कश्चित् 
अन्यः वरः न। 

=. उ्या क, = 9. न खी ^ * ४ 

हे यपमधमा, ज्या अथ देवांनी देखीक ्याविष्यीं संशय घेतला 
होता म्हणे; आणि हं समजण्यापार्ं नाही अं तू म्हणतोष्त (सा 
अर्थी ) ह्या ज्ञानाचा वक्ता तुद्यासारखा दुरा मिगणे शक्य नारदी, 
( आणि ) ह्या वरासारखा दुसरा कोणतादही ( योग्य ) वर नादी. 

[ब्रह्मन्नान संपादन करणं हँ नचि तां ध्येय यमधमच्या लक्षांत आठ होतें. 
इतफ़च काय, तर त्याच्या ह्या उदात्त प्य याबदहर यमधर्मासि मनांतून आदरच व!रला 
सला पाहिजे. म्दणून न चेकृतानं म।गितलेखा वर अत्येत महत्वाचा अहि, दही 
गेट त्याने मान्य केटी आहे. परंतु ती सष््जासदर्ज। भिव्णार नादी, तिच्याकरतां 
कारच कष्ट करावे खागतीक, अश्री यमघर्मानि त्याला मागीरु वाक्यात मीति 
द्ाखविली आहे. पतु निभग्र. उत्तोच्या नातिकेतान त्यार्वेचं वाक्य पुटँ करून त्याला 
असे विचारे भेकी, जी विद्या थोर थोर माहात्म्याना देखील गूढ वारली, 

2४ 



पटिली ] करोपनिषद्। 
स ४ प ~ - ~` -+ ~~ ¬+ ~~~ [क ~~ ~~ -~ ~~ ~ शका ~न [क क, क, क क च >" मत्ते 

सणि जी विदा समजाऊन देण्याला सर्वस्वी समर्थं असा तुदमासारखा ब्राह्मी 
सथितीला पेहचय्ला देव मला भेटला असतां या वराची योगता दुसम्या इतर 
गोना देणे शाक्य आहे काय † किर्वीही खयपरट करी, अणि सायास केले, तशी 
वुद्यासारख्पाच। भेट हो? अत्यंत दुर्धट खरं, पतु ती भेट स्चाटी. इतकैच काय तर 
त् कृपा कलन मइ्यप्रर अनुग्रइ करण्यास तयार ज्चालःस. असँ असतां दर्लभ 
अङी ब्रह्मविदा मीं तुद्यापासून संपादन केरी नाहीं तर मी सस्वी अन्ञानी व 
दुद्चीच ठे. म्हणून अदी असृन्य सधि प्राप्त चाटौ असतां बह्मवियेच्या 
तोडीचा वर मल या चैरोक्यांन देखीर. सापडावयाचा नाही. असं नचिकेताच्या 
म्दणणग्याचं तात्पयं आहे. ] 

यमधमं म्हणालः- 
शतायुषः पु्रपोच्रान्तरुणीष्व 

व दुनपदुन्दास्ताहरण्यमश्वान् । 
भूभमंहदायतनं बणीष्व 

स्वर्यं च जीव ₹रास्दो यावारिच्छसि ॥ २३॥ 
+ हतायषः पुत्रपात्राच् बहून् पदयन् हप्ताहरण्यम्र् अश्वान् बुणीष्व । भूमेः 

महत् आयतनम् च्रूणीष्व । स्वपम् च यावत् इस्छसि ( तावत् ) शारदः जीव। 

दीधोयुषी मुढगे, नात, पु.कठ जनाव, हत्ती, सोने, (द्रव्य ) घोडे 
मागः; प्रथवीवं मोर मडल ^ पृप्कद्ड भूमिभाग ) माग; माण तुस्वतः 
जितां पाहिजे तितं वषं जिवते रहा 

[ येथपासून यमधर्मानिं नचिकेताला र्पति वैरे गोष्टी या तिसच्या वराब्हुल 
मागून येण्यास सांगितल्या अहित. पुत्रपोत्र होणें आणि ते पुष्कढ दिवस जगण दी 
गेट सप्तारांतीर सुखाच्या टृ नं अव्यत महत्वाची अदि. संतति नसल्यामुर्ख 
असङेल्या श्रीमेतीचा देखीख वीट येते. धरदार करे कांदीच नकेसेँ हतं. किंब- 
हना मनुष्या आपले जगे सुद्धां दुःखदायकच वाटूं लागते. म्हणून यमधर्मान 
देऊ केली ही देणमे शआ्रपंचेक मनुष्याच्या दृष्टेन अभ्यंत मर्हत्वाची होती. तुल 
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मी पुत्रपोत्न देतो, असें नुतं न म्हणता तुय दीर्घायुषी सतते देतो अपं यम- 
धमनिं सागतक आहे. सतति होऊन तिच्या मत्यूवक्ष्छ शोक करण्याचा प्रसेग आई 
बापांना कारव दुर्धर अक्षते. म्हणून तीक भीति नार्दसी केली अदि. पुत्रपेत्रा- 
प्रमार्णेच सपक्तीची योगता व्यवहारांत कार मेढी आरे. म्हणून यमधमानं तीदी 
देऊ केली अदि. फिबरहुना हवं अप्त्य एकाय देशाच राज्य देलीर मागून घ 
असं यमधमीयं सांगितले जहि. व या सर्व सपत्तीचा यथेच्छ उपभोग पेप्य{करतां मी 
वुखा देखील चिष्जीव करीन असें त्याच्या म्दणप्याचं तापय आहे.] 

पतत्तुस्यं यदि मन्यसे वरं 
तृणीष्व वित्तं चरजीविकां च । 

महाभूमो नाचेकेतस्त्वमोधे 
कामाना त्वा कामभाज खछरयाम् ॥ २४ । 

नचिकेतः एतत्तल्यम् चर वित्तम् चिरजाविकाम् च यदि मन्यसे वणीष्व । 
त्वम महाभमौ एधि । त्वा कामानाम् कामभाजम् करोमि । 

नचिकेता, द्या वरासारखा वर ( रवा) संपत्ति आणि दीघा- 
युष्य जर् तला ईष्ट अघे तर माग. तू विस्तत भूमीवर राज्य कर. 
तुखा मनाश्थाचा वयथच्छ उपम चमार करता 

[ यमध् म्हणाखा, सेपत्ति, दीघोयुष्य, व्यावहाि मोटा आधेकार व उप- 
भोगसामथ्य या चार गोष्ट मनुष्याला मित्या, म्हणजे रिक उत्कर्ष पूर्ण 

क्षाला अस म्हणण्यास हरकत नाहीं. अध्यात्मज्ञानं प्राप्त देणारी जी ब्राह्मी 
स्थिति तिच्या बयेबरोची दयी वेभवा्ची स्थिति आह, अस जर तुला वाटत असेल, 
तर अध्यात्मवियेच्या एेवजी त् हाच वर मागूनधे. तो मी आनेदानें देउन सुखी 
करीन असा प्रस्तुत मंत्राचा भावाथ आहे.] 

ये ये कामा दुटेभा मर्त्यलोक 
सवोन्कामारडन्दतः प्राथेयस्व । 

दभा रामाः सरथाः सतया 
न ददशा रम्भनोया मनुष्यैः 

दद 
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आभिमस्परत्ताभेः परिचारयस्व 
नाधिक्तो भरणं मानुप्राक्चीः।।२५॥ 

ये य कामाः मव्यखोके दुलभाः( ताम् ) सवान् कामान् छन्दतः प्राथयस्व। 
हि इमाः देटराः सरथाः सतय: रामाः मनुष्यैः न रम्भनीयाः। नचिकतेः मस्म 
ताभिः आभः परिच्तारयस्व । मरणम् मा अनुप्राक्षी: । 

जे जे उपमोग इहो मिक्छण्यास कटिण, ते सव तुश्या इच्छे- 
प्रमाणं माग. कारण, अयांच्याबेवर रथ, बां वंगरे आहेत अशा ह्या 
( स्वीय ) क्षिया मनुप्यांना मिद्धे शक्य नारदी. हे नचिकता | मी 
देत अपलेल्या द्या दयांकडन सेवा कर्न धे. मरणाविषीं विचारः 
14 

[ वभवा मनुष्य।ला कोणता विलास दुक असा असतच नाही. आणि 
यमघर्मासारखा द।ता भेरा म्हणजे तर विचेारावयासच गको. तुला ज्या वस्तृचा 

अभिलाष अस्षलती वस्तु त् खुशाल मागून घे. मग ती वस्तु कितीही दुर्भढ असरी 
तरी मी तुखा खचित देरईून. नाना प्रकारची वाहन, वरखीतासारखी उत्तेजक 
साधनं, आणि कावण्यस्तपत्न लिया हा तर येनवाजीच्या प्ररभावधीचा प्रकार होय. 
याही गेष्टो तुला नमिन्तील, त् आपल्या जीवाची वाटे तरी चैन करून धे. 
मरणासारख्या अभद्र गोष्टीचा कदा विचार करतोस † अ!ट्मज्ञान म्हणजे देहान 
निरान्ा असरेल्या आत्मतत्वाचा अभ्यास होय. हा विचार करणं, म्हणजे चेन- 
बाजीला मूटमाती देणे आ. म्हणून हा अभ्यात्मविचार सोडन देडन, तू वैभव 
व विला यांची इच्छा असक, तर त्यांचा स्वीकार कर. 

यमध्मोन येथपर्येत बन्याच अंडी अभ्युद्याचेच वणैन कठं आदे. (बन्याच 
अंडा ' म्हणण्या्चै कारण इतकेच की, अभ्युदयाची पूर्णता दोण्यास् धामिक 
नी्तिची अत्यंत अवद्यकता असते, पण तिचा आतांपर्येत कोठंच उष्टेख श्ञालेका 

नादी. शहृप्रून नीतीची एक कत्पना साइन रली तर एवढा अदा सराज करून हं 
सव वर्णन अभ्युद्याला अनुलक्षूनच क्ञाठ अहि. अभ्युदयाय ही थोरवी यमधर्मानें 

ॐ 
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सागितली असली त व्यानं नचिकेताच्या प्रश्नाबदल तिकमात्रह्मी अनादर व्यक्त 
केला नाही. म्हणजे आ! त्मज्ञान ह कमी दूजा आहे, कवा तें निर्षयागी आदे, 
असे प्रत्यक्षपणं देखी ध्वनित केठेठं नाही, हँ लक्षांत ठेवण्य.जाग आहे. | 

यमधमाचं हें प्रलोमन एेकून नचिकेता म्हणालाः- 
श्चोऽभावा मर्त्य॑स्य यदन्तकेत 

त्सर्यदियाणा जरयन्ति तेजः । 
अपि सयं जीवितमस्पमेव 

तवेव वाहास्तव नत्यगीते ॥ २६ ॥ 
अन्तक मत्य॑स्य सर्वेन्ध्ियाणाम यत् तजः एतत् श्वे'ऽभावाः जरयन्ति ॥ 

तव वाहाः तव नुव्यगाते जेगवतम् एव सवम् जपि अल्पम् एव । 

हे यमधमा] मनुप्यच्या स्थ हद्वियांचे जं तेज ( सामथ्ये ) त्याला; 
( श्वः अमावः येषाम् म्हणजे उदां यांचा नाश्च अदि अघे ) नाशि 
वत उपभोग क्षीण करितात. तञ्च घेडे, रथ, अणि नुदयगायनं (कर 
णाय्या सिया ), त्याप्रमाणे ( मनुप्याचं ) जीवित देखील ह सवह। 
अल्पच ( थांडा काढ रिकण्मर् ) आदे. ( श्वोभावा द्या पदःत द्वलड 
चिन्ह कोणत्याही पांत आदठत नाही. तथापि तसं द्विखंड चिन्ह 
चेतटे अघतां अर्थाच चांगली सोय होति. म्हणजे श्वोऽभावाः हं पद 
अश्वत्थ द्या पदाशीं €मानाथक् होते. ) 

[श्रस्तुत मत्रांस नविकेतानें चेनबाजीचा दुष्परिणाम कारच मार्भिकपणं दाख- 
विला आहे, अनवेद्यक विषयतसेवन म्हणजे चन. मग ती उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 
करौ असली तयी तीपासून शरीरां तीर तेजाच। हास स्षाल्यावाच्न रहाणार 
नाही. हं मर्म प्रत्यक विरूतिच्छुं मनुष्यान अवद्य ध्यानात वेभ्यासारखं आहे. 
इद्िये व मन यांतील तेज चेनव,जनिं नाडींसे कलन केविल्वाण्या स्थित दुबके- 
पणा जगण्यापेक्षा भेकेकेच अधिक चांगङे. जीवनय।त्रा तेजस्वीपणानें चालकता 
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आली तरच मनुष्यान जगव.“क्षणप्रुञ्वालितं अपरो नतु श्रूमायितं चिरस्' 
ह महाभारतां तार वचन प्रसिद्धव अहि. वं हैव तच्वश्राते यर्थ नचिकताच्या 
मृुखानें सांगत अदे. वाहने, नरयीत, अप्रा, किंबहुना मानप्री जीवितां- 
सुद्धां ही सर्वं नाश्िवतच अदित. अज्ञा नाक्षिवेत कंवा क्षणभंगुर विषयसखा- 
करितां अविनाङ्ञी पद् प्राप्त करून दे ¶ आत्मज्ञान, सोडभ्यास कोण तयार होडल? 
ससा प्रस्तुत मंत्राचा आसेप्राय आहे. ] 

न वित्तन तपणीयो मनुष्यो 
रखष्स्यामहे वित्तमद्धाक्ष्म चेस्वा । 

जीविष्यामो यावद्रीशिष्यासे त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स पव ॥२७॥ ` 

मनुष्यः वित्तेन तपेणीयः न । व्वा अद्राक्ष्म चत् र्वत्तिम् रप्स्यामहे । 
त्वम् यावत् देिष्यसि ( तावत् ) जविष्यामः । तु मे सः एव वरः वरणीयः । 

मनुप्य धनानें सतषट होत नाहीं. त॒ आ पाट ( तुञ्च दशन 
ञं ) आहे. तर धन आम्हांला ( सहज ) पिद. ( तसेच > तश्चा 
जाप्रय॑त अधिका आहे तप्यत आम्ही जिवत राहू. पर॑तु मला तोच 
( पूर्वी मागितलला ) वर मागावयाचा आहि ( दुसरं कादी नको. ) 

[ वैभव व विलास हीच आपल्या जिवतार्च। इतिकषव्यता समजणे, हे माणु. 
कीच लक्षण नन्हे; ती निवक पारावी इत्ति आहे. कारण उपमागसामग्री व॒ चेन- 
बाजी याविषयीचा अभिलाष जनावरांत देखील भरपूर भसतो. मग जनावरांत 
व मनुष्यांत करक तो काय राहा ? सप्ती व॒ गिलास ययिक्षां देखी मानवी 
जीविताच ष्येय उर्व दजविं असर्टँ पाजि. शिवाय तुद्यासारख्या स्रसामर््य- 
संपन्न देवाधिदेवाचैं ज्याला दशेन ज्ञां त्याला संपत्ति मिन्यवेणें मुढाच कर्टीण 
नाही. आणि वुद्या अधिकाराच्या मानाच आमच्या आयुष्याची मर्यादा वाढणार 
हं उधड आहे. म्हणूनच कांहीं क्षां तरी या सर्वं गेट ` नाकिवंतच ठरतात. त्या- 
करितां भग्तत्वाचा माग सोडण मृर्खच युक्त नन्े.] 
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अजीयतामस्रतानामुपेत्य 
जीयन्मत्यः कधःस्थः प्रजानन् ) 

अभिध्यायन्वणरतिप्रमोदा- 
नतिदीर्धे जीविते को रमेत । २८ ॥ 

कधःस्थः जीयेन् मत्यः अजीयेताम् अग्रतानाम उपेत्य प्रजानन् ( सन् ) 
चवणरतिप्रमोदान अभिध्यायन् अतिटपिं जीविते ( अपि) कः रमत !। 

( कु+अधःच्थः ) भूटाका ग्वा राहणारा जटमरणयुक्त मनुष्य 
अजर् ~ अमर् अला दवाच्या अव् गल्पावर व् व्यासा जाच्छन्- 

ल्यावर, कनककतादिक पासन मिद्छणाव्या ( नाशेवते ) सुखादच 

[चतन कर्त उदड अआयुप्यामव्यच वणण समावानत पाटः म्हणजं 

राहाणा मनुप्य तुजपारख्या देवाचे दयेन ज्चाल्यावर अम्रतत्वप्राप्ठोचीच 
इच्छा धरील, विषयोपभोगांसारस्या दयन सुखास भुलणार नाही. 

[ म्रस्तुत मेत्रांत क्रथःस्थः हा एक अपरिचित सामा सिक शब्द् आला अहे 
कु म्हणजे पृथ्वी, अधस् म्हणजे खाकी, स्थ म्हणजे रहाणारा अथात खाट पृथ्वी- 
वर रहाणारा, असा त्याचा अर्थ अहि. व्यावरून यमघरमीचं देवत्व सूचित केलं अहे. 
मनुष्य पुथ्वीवर रहानो, पण देव पुर्वीवर रहात नसून आकारां रहातात, जरी, 
कल्पना गर्भित असावी असं दिसते; परंतु या कल्पना पनिषद् वाख्यांत 
कारसा आधार सापडावयाचा नाही. म्हणून मनुष्य हा देवापेक्षां कनिष्ठ भरतीचा 

आहे इतकाच अभिप्राय या विदेषृणातून चेता पाजि. तुद्यासारख्य। अजरामर 
देवाची भर ्ञात्यावर् आपं कायम कत्याण मिव्धविण्यनि सेदून क्षणरभगुर 
वेभवाच्या नाद् गर्णे वेडपणाचै आहे. 

यमधर्मानिं व्याला देऊ केला अभ्युदय मेक्षपभैवसायी नन्हता, म्हणूनच 
त्यां संपत्ति, अधिकार व विलास इत्यादिकां च भरपूर वर्णन आदे. पण धार्भक 
नीतीचा त्यात उछ्ेव देखील आलेला नारद. ही गोष्ट नचिकेताच्या पूर्णपणे 
लक्षांत आरी होती. भदा प्रकारचा अभ्युदय है त्याचं भतिम साध्य नन्दते. अमू- 
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तत्व हेंच त्याचं प्येय होत. म्हणून त्याच अंतःकरण विरासाच्या रमणीय कलमनेत 
गुरफरके नन्दते. व्याम त्याने पुनः पुडीक मंच्रांत आपल्या ्येयाचकच मागणी 
के! अदि | 

यस्मिन्नेद् विचिकित्सन्ति मृत्यो । 
यत्सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् 

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो । 
नान्यं तर्पान्नचिकेता चणीते ॥ २९ ।। 

गत्या यिमन् महति सांपराय यत् इदम् विच कित्सन्ति तत् नः ब्रूहि। 
यः जयम् गूढम् अनुध्रविष्टः वरः तस्मात् अन्यम् वरम् नचिकेताः न वृणति । 

है यमधमो | अया माल्या मागोविषर्यं ( मोक्षमागः ˆ) जी 
ही रका अष्ट्, ते मागं आम्हांला सांग. जो हा गुप असा रादिकेला 
वर ८ मागितला ) आदे, व्याहून निराव्ठा वर् इा नचिकता मागणार 
नाही. 

[ प्रस्तुत मत्रात सांपराय हा ङब्द् अथीच्या दृष्टीने अमर चमत्कारिक दिसतो. 
कारिण त्याचे जे रूढ अर्थ अहित. त्यांपैकी कोणताक् येथं जुन्ण्यासारखा नार्हा. 
म्हणून व्युत्तत्तिटछयच त्याच्या अथाचा विचार करणं भाग अदि. याच अभि- 
प्रायने सांपराय राब्दाचः मेक्षमग असा अर्थ दिखा आह. या विस्तृत अङ मोक्ष- 
माग।मध्यै ज तत्व सामान्य लोकांना गहन असं वाटते, आणि तुया भषर्णार्ने 
मलाही अधिकाथिक्र गूढ वाटत आहे, तेच तत्व मङ। समजावयास पाजि. हा 
नचिकेत आत्मविदयेवाच्चन दुसरा कोणतादी वर मागणार नाद! हँ अपण निश्चित 
समजार्वे, असा प्रस्तुत मेत्राचा भावाथ अहि. या मवांतीर “नान्यं तस्मात्” 
हैं देवर वाक्य नाचेकेताने उच्चारक नसून त॑ श्रतं उच्चार अदि, अदी 
जुन्या टीकाकारांची कल्पना आहे; परंतु हा वाक्यभेद कराःकरतां करावयाचा ? 
त्याचा कोणीच खुरासा केखा न्ह. तृतीयपुरषौ क्रियापदावदून अशी कल्पना 
करणे अवद्य भष, अस म्हणतां यावया नाही, कारण मनुष्य स्वतःविषर्यी बोलत 
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असताना प्रतिक्ेसारस एखादं वाक्य उन््वारावयाच स्ञात्यासष तो तृतीयपुरूषी 
क्रियापद वाक्ययोजना करतो. हा भाषाभ्रचार प्राचीन व अवीचान अशा दोनी 
मापांत रूढ अहे हं प्रसिद्ध आहि; म्हणून षै रेवरचं वाक्य प्रतिङैपरमाणे, स्वतः 
नचिकेतानच उच्चार आहे, असं समजर्णीव अधिक सयुक्तिक हाय. यश्रमार्णे 
नचिकेता स्वतःचा दृढनिश्चय प्रकट करून आपणांस ब्रह्मषियेचा उपदेश ॒ करण्या- 
बद्र यमधर्माची प्रार्थना केटी व ये टी वी समाप्त स्ञा.] 
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पहिल्या अध्यायाच्या 

प्रथम वट्ीचा सारांश. 
नकप 50 -- क 

या व्टीचे २९ मंत्र असन त्यांत सवादरूप भाग बराच आला आहि. वाज- 
श्रवस व नचिकेत हीं अनुक्रम पितापुत्रांची नवि आहेत. यावर्ील वाजन्रवसाच। 

एकंदर चार नावं आख आहेत. त्यांची व्यवस्था पुढीलप्रमाणे समजावी. वाज- 
श्रवस हं नचिकेताच्या पित्यामै व्यक्तिनाम अषि. गौतम. हं त्याच्या पित्याच्या 
नांवावरून पडलर असर्व. आरुण हं त्याच्या भातृकुखाकड़ार उपनांव असून 
भोदाख्की हं पितृकुलाचं उपनाव हय, असा तकं करण्यास हरकत नाही. 

ह्या गौतमक्ऋषाचा नचिकेत नांवाचा पुत्र होता. गौतमा स्वर्मप्राप्तीकरितां 

विश्वजित् यङ्क करून आपलें सर्वस्व ( सव गार्या व इतर धन ) दक्षिणा म्हणून दिखे; 
परंतु त्या गायी श्रध ज्ञलेत्या होत्या. अशा गाय दान दिष्या्ने दुःखकारक खोक 
प्राप्त होतो द शाच्र नचिकेताला माहीत होते; शहणून त्याबदल त्याला खेद 

वाञ्छा. 

बापानं सर्वस्वदानांत भापर्ठ्ौ दान केर भसावं आणि इतर दान केलेल्या 
यस्तूष्माणे भपल्याङाद्ी कोणीतर धेउन जाणार असं नचिकेताला बाट; आणि 
नाटस्वभावास अनुसरून त्याने उतावीनब्टपणानँ बापाला विचारटंः--“ बाबा, मला 
कोणाला दिलं अषि ‰‡ बापाने ्रथम त्याला कांच उत्तर दिङ नार्हा. तेष्ां त्यनें 

पुनः पुन्हां विचार. बाप रागने म्हणालाः--““ तुला मत्या दिर अहि" "” बापा्चें 
हं उत्तर रागाचं होते तरी तंच खर मानून नचिकेत यम कंडे निघाला. 

तीन दिवसांनी यमाची भेट स्ञाल्यावर, ब्राह्मण अतिथि दारांत उपाश्षी 
राष्टिला तर गृहस्थ यजमाना चा कसा नाञ्च हसो हें नविकेतानें यमास सांगितले, यार्न 
त्या चुकीच्या निष्कृतीबदृरु नविकेताला तीन वर मागावयास सांगितर. आपल्या 
नापाचा रग शांत होउन त्याच अंतःकरण निर्म व निष्काम (शान्तसक्प) च्हावे$ 
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असा नचिकेतारन पहिला वर मागितला. दुसस्या वरान त्यार्नस्वगप्रद यज्ञत्रयेर्च क्ञान 

म्दणमे उपुसनें ज्ञान मागितलं अणि तिसन्या वरान ब्रहन्ञान मागितल. 
पिल व दुसरा वर यमान तत्काक आनंदाने पूणे केला; पतु तिक्तन्या 

वराबहृर नयिकेताचा अधिकार पाहृण्याश्स्तां, यमान त्याला कनक, काता, दघा- 

युष्य, राज्य इत्यादि पुष्क खंखोपभोगत्तामर्भ. चे प्रलोभन दाखविै. तसंच ब्रह्मज्ञान 
भत्यत कटिण आहे असंही सांगितदटं, तथपि नचिकतने एेदिक सुखांना न अक्तां 
किंवा कटिणपणाखा न भि्ां, आपला निश्चय कायम ठेवला. तेब्हां यमधमोने 
त्याला आत्मन्नान सांगण्यास आरभ केला. असा या व्टीचा सरां अषि, 

नचिवेतर्ने १२ व्या मन्रांत स्वगाचं जं स्वरूप दर्णन के आदह त्यावषून 
स्वग म्हण्ञे दुःखाभावपू^क सखुखरथान होय, म्दण्जे त्याच्या कल्पनेग्रमण 
स्वग हं केवर द्लकासारखें उपभोगस्थान नसून भक्तिमाग॥ तीर सलोकता म॒न्तीच 
हय, अस उघड दिसत. म्हणून यमानं सांगितकेटी अभिकिया काम्यकमरूप 
नून उफसनाराखछ्र आहे असे १७ व्या मव्राच्या अर्थ।वरून सेद्ध दते. १५ व्या 
मत्रांत ‹ लोकादि " म्दणजे च॒ष्टम्ये प्रथन मूर खरूपानें प्रगट ज्ञाठेला अमि सांगून 
त्याच्या इ चाही उष्ेख केख आहे. व्यावरून अद्रा ही व्रारमीची स्थूल उपा- 
सना आहे असं स्प्ट दिस्त. मत्र ३५ व १८ हयात वणन केले अभ्रच स्वरूप व 
फर ह्यांचा भिचार के असतां, अभे म्दणज जगच्च।लक्र इश्वर कवा सगुण ब्रह्म 

हेय असे सिद्ध दोस. 

उपनिषद्ातीर मख्य सवदा घडलेई कारण भ्ट्ण्रून नचिकेता ह कथा 
प्रारंभ दिली अहि. केने।पनिषदांताल देवांच्या क्येप्रम्ने ही क्था 
अल्करारिि नारद, तर ती एतिहासिक अष्ट असे निशित अनुमान करतां येद 
तैत्तिरीय ब्राह्मणाच्या सत्ताविसान्या प्रपाठकामर््ये ह्च वथाआटी आदहे.“'्लोकोऽसि 

स्वर्गोऽसि >” अदा वाक्यानं त्या अध्यायाचा प्रारभ होत असत्य, रोको असच 
त्य चँ नाव वेदिकी सेप्रदायांत रूढ क्षल आहे. त्या अध्यायाच्या आठन्या अनुवा- 
कांत दी नचिङेताची कथा भाटी अहि. सदर अनुवा काच व प्रस्तुत वद्टीचै भ्रारं- 
भ\च वाक्य अगदं एकच आदे. या दोन विकर्ण अत्या कथांत मान्न बशराचसा 
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करक भदे. क्थेचं सामान्य स्वरूप जर एक अरुं तरी दांतीक अतगत गोश 
बरस्याच वेगवेगव्या दिसतात. दानधमीतीक आपमतलर्व।पणा पादन असत्या ५।कड 
7ई दान देणान्य।ला कसं वाईट कठ प्राप्त होते, याविषयी नचिकेत विचार कं 

लागला अक्षता, ति्तन्या मेत्रांत जे त्याचे उद्रार दिके आदेतः ते तैत्तिरीय ब्राह्म 
णांत म्र्॑च नात. तू मा्घं दान के,णाला करणार आस १ असं नचिकेता 
पित्याला विचारं असतां तो यगावला, असें यथं ॐधसंदूर्मावरून दिसते खः, 
पण त्या अ्थीचा स्पष्ट शब्द प्रप्तुत य्टत नाह. पतु “तं ह् पशत उवच?” 
फ वाक्यात परीतः. म्हूणजग रागावंल्ला असा खष्ट इव्द् आला आहि. 
पित्याचे सांगण्यावरून नचिकेतानँ यमधमाक्डे जाण्याचं र्रत्रिले, हा 
कथाभाग सहःव्यां मवापय॑न ज्ञाखा आदे, पण लगेच पुढच्याच मव्रांत नचि. 
केताच यमधमीर एकदम भाषण सरू स्चालं अहि. यथं गेष्रीचा मघला भाग 
कियत् तुव्यासारखा दिसते. दोांच्या पुर सवादावरून तकन ते ओग- 
खण्याजोगा असला, तथापि मध्यत पडलेखा खंड रक्षांत आल्यावांक्न रहात नाह. 
तैत्तिरीय ब्राह्मणांयाल एकंद्र कथाभाग मध्यै खंड न पडतां पू ज्ञाला अदि. तो 

असताः-पित्यानें रागावून मी यममघमाटा तुश्च दान करण.र आहं अस सांगितल्या- 
बरोबर नचिकेत यमधमीक्डे जाण्याकरतां उठला. त्याभरबर, पडाङ वारक 
त्याच्या कानावर पडली. हे तदणा! तू यभधमपये घर् जाऊन पोचकील, व्यवेटी तो 
यमधर्बं प्रवासाल गेखेला असिक. म्हणजे गेत्यावसेबर तुक्च भेट होणार ना. 
तरला तेयं तीन दिषस रहाय खगे. हे तीन दिवस तू. उपाई काठलेस म्हणजे 
-चवथे दिवां यमधर्म तुला भेःल, आण जर स्याने त. येथृं रिती दिव्ष राष्ट 
आहेस, अस तुला विचारि तर वीन दिवस रादिकं आई, अर्प तै लाया उत्तर 
दे. या चीनं दिवसांत तू काय खाट १ असतं व्यानँ तुखा विचारि, तरमी तुक्षी 
म्रजा, पञ्च॒ व सत्कर्म ख।ऊउन टाकिस अस त्याखा सांग. 

यमधमीची भेट हण्याये पू्च नचिकेनाखा वश प्रकार्यी रिकवण 
मिगर होती; परतु ती व्याला कोणाकडन नमिखटी त्याचा खुलासा तैत्तिरेय 
बराह्मांतहि आढब्त ना. त्याला दं आकाशवाणी रिकिटे अकष जुने काकार 
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म्हणतात. पण भाकाङवाणीचा तेयं खष्ट उल नाह. तं कसट असले, तर 
यमघमौची भट होण्यापूध नचिकेताला कोणाकडून तरौ शिकवण मिन्यठी होती 
खास, आणि हा भाग तर प्रस्तुत वष्ट मृखच नाही, ह लक्षांत उेवण्याजोगे आहे. 
पुं यमधर्माची भेट व त्याच) पहिली प्रश्नोत्तरं ममे सागितत्याघ्रमाणे अगदी 
नरोबर क्षारक, व नचिकेता मी तुच सत्कर्म वगेरे खाऊन याकि असे सागितत्याबरोबर 
यमधमीनँ नमस्कारपर्वक त्याची क्षमा मागितङी. आणि तो ` वर मागून धे ` अरस 
नचिकेतीस म्हणाला. प्रस्तुत वर्त म्हरटलत्याप्रमाणं त्यं एकदम तीन वर मागः 
ससे म्हटले ना. यमधर्मीन वर॒ माग असं सांमितत्यावयेपर मी जिदतपणी 
पियाला भरव म्हणज पित्याची व माची सुखकूप भेर व्हावी, अक्ता नचिकेता 
वर मागेतला आहू, यूमध्मानं सतोपूत्रक दुसरा वर माग असें म्हटल्यावर नचि- 

केतानें माने" इ्ठापूतं भहणने व्यक्तिधमे व समाजधमं दे अक्षम्य (अविच्छिन्न) 
चाटवेत, असा दुसरा वर मागितला अहि. तरी पण यमघर्मनिं तिसरा- 
वर॒ मागण्यासत सांगते, तेन्हा नचिकेत म्हणाला की, माञ्ला म्त्यु 
नाहीसा कर म्हणजे मला अण्तत्व प्राप्त ब्हावं, असा त्याचा अभि- 
प्राय दिसतो. पेन्हां यमधर्मानें त्याला नाचिकेत अभीचौ उपासना ( विद्या ) सांगि- 
तक्षू. भणि यमघमीच्या उपदेश्चाप्रनाणे, तो त्या नाचिकेत अभमीच्या ज्ञानमय 
उपासनेच्या योगाने, पुनर्त्यु व अपमृत्यु जिक्रिता.ज्लाला. यें द तैत्तिरीय नाह्- 
णातील कथा समाप्त क्षा. तैत्तिरीय ब्राह्मणां तीक २७ व्या अध्यायांत व्या 
अनुवाकाच्य। पहिल्या भागां ही कथा पुरी आरी आह. या कथेची प्रस्वुत 
व््ीतीर क्थेीं तुलना केत्यःस बसव महत्वाचे प्रश्च उपस्थित होतात. 

नचिकेत हा गोतम ऋषिकुगं तीर एक तण चरिकुमार अहि. पणः 
यमधर्म कोण होता १ देव कीं मनुष्य ? देव असेरु तर तो भ्रवासाखा गेखा, दाच 
धर हीत व तेथं नचिकेत तीन दिवस उपास करत बसला, इत्यादि मोष्टी यमधर्मा- 
च्या देवपणाला जु्ण्यासारख्या नात. उल्ट तैत्तिरय ब्राह्मणांतील कथेचा सूक्ष्म 
दृष्टीने विचार केल्यास रत्यु किंवा यम ह एखादया ब्रहमवेत्या षीय माव असर्व 
असाच तर्क होऊं रगतेो. जर यमधर्म हा एक ऋषी ह्येता, असं मानि तर 
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त्याचेकडे जाण्याचे अगेद्र तिकडे क्त जवि, कसे वागा व काय बोसार वभे 
बदर कोणातरी धोरणी व माहितगार अशा मनुष्याकडून शिकषण मिस्णे कारे 
असभवनीय वाटत नाह. प्रष्तुत वषत देखीरु यमधभीच्या गरहजरीच्या उदेखा- 
वरून तोच तर्क कराधासा वारतो. परत या वकत पुटे नचिकेता जी त्याची 
स्तुतिं केली भदे, त्यांती उषटलावरून तो देव असावा असा मधून मधून भसि 
होतो. स्वामी दयनेदचि हिप्य भीमज्ञमी यानो आपल्या ठीर्कैत यमधर्म हँ एका 
विद्वान आचार्याचं नांव अहि अस निश्यपूर्वक गृहीत धरले आहे. परंतु असे निश्च- 
याट्मक समजण्याजोगे, प्रस्तुत वद्टौत बख्वत्तर भसे प्रमाण सांपडत नाह; तथापि 
तैत्तिरीय ब्राह्मणांतोर कथा जमेस धरली, तर मात्र भमरम यांच्या म्हणन्याला 

थोडी तरी बलकरी येते. कारण “नतं वे प्रवसन्त गन्तसि'` असा तैत्तिरीयाचां स्पष्ट 
उदे आहं व यमधमीच्या प्रव्रास्ाबदक याचा अनुवाकांत अक्षा दोन ठिकाणी 
उच्चार ज्ञाखा असल्यामे तेत्तिरीय ब्राह्मणक्यीच्या मनांत दही देषत्वाची कल्पन। 

कारी नसावी अरस म्हणण्यास हरकत नाही. देवकत्पन¡ सोडून दिली म्हणजे 
्रस्तुत कथा रेतिहासिक आहे, अं म्हणणौ ओधार्नैच प्राप्त होतें. 

कठोपनिषद् व तेत्तिरीय ब्राह्मण याच्या कालाचा विचार केल्यास कटोपनि- 
षदावैक्षा रेतिरीय ब्राह्मण जनं आह, असं मानवं गतं, द्याचप्रमार्ण या दोन 

ठिकाणी अ केटी द्वी कथा लक्षांत चतल्यास कटोपनिषत्कर्त्यानिं तेत्तिरीय ब्राम्हणां- 
लाल कथवरूनच ती चेता भसा असं अनुमान करण्यास हरकत नाही. कठव 

ती कथचा कांहीं भागच्चरित अक्षा दिसतो, तो कोणतार्ते पूर्वी सांगिवलं आहे 
हा भाग प्रस्तुत वष्टौत समजून उमजुन गाख्ला गेला अहि असं दित. प्रस्तुत 
उपनिषदांतील एकंदर वाञ्यप्रवाह अखंडित आहे. असँ असतां, मधरछ चार् 

पांचच वाक्यं नाहीदीं श्चाली असावीतं असा तक करणें बरोबर नाही, यावसून 
श्रज्ुत उपनिषश्कारानीं तैतिरीयां तीर कथेचा अवदय तेवढा भाग येथे जोड्न चेतसा 
आहि असँ मानर्णेव अधिक सयुक्तिक ठरते 

या सर्वं विवेचनावरून नचिकेता्ची कथा केव अङंकारिक नसून . ती ठेति- 
हासिक _भाहे आतां इतके मात्र खर क, प्रस्तत कथा एतिहासिक असली सरी 
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त;त भर्कारिक कल्पनांचौ बरीच भर पड अपावी. वेदिक वाञ्ययांतीर कोण- 
तीह कथ! प्रायः अठकाशक कल्पना निघ्न स्चलेङी अत्ते. ब्रह्मण ग्रथकारांनीं अर्कार 
व एेतिहा्तिक सत्य यांच पृथक्ररण करण्याचे एवर्जा उख्ट अलंकरारिक कल्पनात भरच 
घातछी. व दही अलंकारीक परंपरा पुटे कायम रादित्थामृर्ढे त्यांत निवडानिव्रड 
करण अश्चक्यच होऊन वस. अद्धा पररिर्थिर्तःत केोणव्यार्ह। गोधरीचा तेह {तक 

टृथा निरणग्र ठ(वि्णं कर्टण न्चलि तर त्यात करसे नव नाही. आणि म्हणून 
प्रस्तुत क्येतीर यलधर्म हा देव होता कीं ननुष्य होता, या प्रश्चयै सोख अणे 
निःसैश्चय उत्तर देतां यावभ्राचं नाहा. तथापि यमधमे हा प्रत्यक्ष देव नसून एखाद्या 
दवतेमारला ज्ञानेश्वर्यसपतन एक महात्मा होता, असें मानण्यास थोडे तरी प्रमाणः 
मिरुभ्यजेभं असल्यास, अभ्यासकानी त्याच्या देवत्वाची कल्पना सोडून देन 
वर सांगितल्यश्रमाणे, तो एक अदर॑रूप पुरष हेता अशी टि टेऊनच प्रस्तुत 
उपनिष्रदाचा अभ्यास करण यगय होय. 

्रतुन सवादात यमघन हा उपदेशक गृह असून नाचेकेत हा त्याचा 
शिष्य अहे, म्दणने प्रस्त॒त उपनिषदांर्तरु सवाद् देखीर गुर्रिष्याच्या नात्यार्नच 
तयार क्रे आहे. यमधर्माकरड जाण्य।क। नचिकेताला केणतैदी निमित्त श्ल 

असँ तथापि यमघर्माकड जाण्यांत पहिलप्रापासनच त्याचा कादं तरी विरे५ हतु 
असला पाष्ठिजि, तो म्णजे ब्रह्मविदा सपादन द्वच हदोय.तन वर मिक्ण्याची संचि 
आल्याबरोबर व्यान ज्या क्रमार्ने वर मागितरे आहित व्यःवषनच त्याचा दहेतु 
उघड होण्य।जेगः आहे. अभ्यद्र चं वरप्रदान मागतांना व्यं आपत्या व्येयाचा 

स्प छे केला आहि. त्यावलन स्वरम शिवा अभ्युदय द अमृतत्व मिव्िण्या्च 
एक साधन म्हणून त्यार्ने मागितरे अदे. वेभव जणि उपभेगतसामम्र या गोष्ट 
चा अभ्युदयांतच अतमाव होतो. अणि अधिक्रार व सपति ह अदत मोहकारक 
अतएव व्याज्य होत. अदी सप्रसाधारण समज् आदे. तारुण्य, सपत्ती, अधिकार 
व॒ आकिवेक यातीरु प्रसेक गोष्ट अनर्थकःरक आददे. मगया चारांचा सम॒हं 
जेथं एकत्र होतो, तें अनथ॑स काय कमी ? अशा अथच सुभाषित प्रतिद्धच अदि 
मायाव,दार्ने सर्वच प्रकारची हिक सामरा परमाधीच्या दृष्टीने निस्पयोमी न स्थाञय 
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ठरावित्यामुरे वरील कल्पनेस अधिकच बटकटीः आली. आणि अ्थ(्तपत्तिहा अनश्च 
रूपच ठरला. त्याचप्रमार्णे सत्ता देखी परमथमा्गल विरोधीच ठरली. कारण, 
सर्धिकार म्हयला का तेथे दंड, सरक्षण व उत्तेनन य। गेट आस्याच म्हणून सम- 
जावे. पापी लोकांचा प्रतिकार करणं, सजन्त सरक्षण व सन्मार्गेन्मुख साधरकाना 
उत्तेजन, या गोष्टी सत्ताधाच्य ना कराव्याच खगनातः; अः;.णि याविषथं मायावाद् तर 
म्हणण्रार की, हाच्र व मित्र दंडउनीय व उत्तजन।य ही भदमिदाची प्रघ्त्त अज्ञाना 
वस्थंतच् सभुवते. क्ञानावद्यत सभवत नाद्. या विचारसरर्णनें ज्ञानसंपाद्नाचे 
माग।त दृखी ख सत्ता प्रति्बघकच टरणार.याप्रमा५ कमा क्रमानें विचार करीत गेल्यास 
अभ्युदधरांत समाविष्ट होणान्यः सर्वव गोष्ट मायावादं स्याज्य मानटेल्या भेत 
पण याच्या उल्ट नचिकेता विधःन कार जोरदार अहि. (लो म्हणते की, अभि- 
वियेच्या योगाने स्वर्म प्राप्त होता, आणि स्वर्गप्राघ्ठीनं अ्रतत्वरा्चै अीलिम साध्य 
अनाग्रःसाने प्राप्त कलन वेना येत्. > मत्र १२३वा. ) नचिकेताचै हें विधान गेर 
समजतीचं अहे, अरी येधं दाका घेता येणार नाही. कारण खशरैखय्चं त्यःचा तो 
गैरसमज असता तर यमधमान या गैतसमजुतीचें निराकरण तावडतेब कें असते. 
पतु तसं निराकरण तर केलं नाहच, पण चवदान्या मत्रांत .अनन्तलोका्ति 
ख पिदेषणार्ने यमधम त्याच्या विधानाखा अनुमोदनच देत अहि. म्हणूव 
स द्ग्राचा घे्षमगरौ। विगधचं आष है कल्पना श्चतीखा मान्य नून अभ्युदय 
दयते परीर्चे साधनच आहे; असा श्रुतीचा सिद्धांत आदे 
` सेपात्ति व अधिकार इय।दि गेष्टी मेहकारक अहेत अक्तं मेठमोन्या ज्ञाना. 

लोकानां सांगितठ अहे, त खेषटं कथ होटल ? अशी येयं साहाजेक्रच रीका 
उत्पन्न ह.त. या केच उत्तर असे क! तूर्य इत्यदि तीन गे्टीच्या जेडीला 
चवथां अविवेक असत्यामय या सर्वं ग्ट अनर्थःवह ठटरतात, असे पूर्वी उछ खलत्या 
पभाषिताचं तात्प आदे. म्हणून विवेकान त्यांचा सदुपश्रोग केल्यास त्या श्रयस्कर 
हतान असे अर्थात सिद्ध होत. व्यप्रमणें विषय्राभिखाषासारसख दुष्ट मनोःविकार जर 

सभ्यृद्याचे जेडीदार होतीर; तर अम्युदयद्खीरु अनर्थकारक टरेल. पण 
तेवच्यने अभ्युदय हा खरूपतः अनथकारक आहि असं म्हणता यावयाचं नादी. 

८९, 



उपनिनद्रःनप्रकारा- [ अ. १ वल्ल 

उदाहरणार्थ -गाग्रीचं दघ अमन खर; परंतु तं देखारु अयोग्य र्ती सवन कैल्यास् 

घातकच ठरते. म्हणून कोणीही शद्ाणा मनुष्य गायीच्या दुध।स विष असं समजत 
नाही. तद्रत भभ्युद्याख स्वभावतः त्याज्य समजण बरोवर नाह।. म्हणून श्रतीचा 
सिद्धांतच सयुक्तिकं व अनुभवसिद्ध आष्ि, असंच कबूल करणं भाग आहे. 

नचिकेतानें आत्मविदयेचा मागणी केल्यावर यमघर्म त्याखा विलास, उप्रभाग- 

सामग्री, वैभव व भविकार इव्यादि गोच प्ररोभन दाखवीत अहि. आणि तुला 
पािजे तर बारेख तितके वैभव माग. पण हा आत्मविदयचा रश्च सोन दे. अरसेही 
त्याने नचिकेतःखा सांमितल अहि. अस करण्यात यमध्मीचा हेत् कोणता? हा 
प्रश्न बराच विचार करण्याजोगा अहि. आटम्याच्या अस्तित्वाबद्ल त्या वेढ। दोन 
पन्त प्रचलित होते. त्यपेकीं देहावांचन आत्मा म्हणून दुसरं स्वतत्र त्व नाह 
असे म्हणणारा एक पूर्ण नास्तिक पक्ष होता. वेभव हव नास्तिका अंतिम साध्य 
असते. ही नास्तिक विचारसरणी वर वर कितीरह। सयुकतिक दिसली तथापि भ्यक्कीवर 
किंवा समाजावर या नास्तिक विचारसरणवि कारच वाईट परिणाम होतात. दी 
गोष्ट प्राचीन वेदिक ऋषीन पूर्णपणे ओन्खली होती. नचिकरेतनं दोन्दा पक्षाचा 
उछेख केखा अक्तल्णाम ० दयाच्या मनाचा ओडा कोणत्या पक्षाक्डे होता, हं पाहर्ण 
अवदय हतं, आत्म्याचै अस्तित्वच जर त्याला मनात्न समत नस्ते, तर व्यास 

बेभवाचा लोभ आवरता आका नक्ता. स्यानं अभ्युदयाची मागणी केली होती, ती 
खरोखरच ब्रह्मधाक्षोकरतां होती. की, तिच्या बुडाश्ञी उपभोगलालसा ददन राहिल 
होती ? याचे परीक्षण करणं अगत्या्च होते. यमधमय या बाबर्तीत त्याची कमन 
परीक्षा धेतकी, पर॑तु नचिकेत त्या दिन्यांतून तावन खलाखून बाहेर पडखा यांत 
शका नाही. यावरून नचिकेताची व्येयनि्ा किती उञ्ज्वल होती तिची सहज 
कल्पना करतां येते. अशी क्षग्षर्गात ध्येयनिष्ठा अंतःकरणांत प्रदीप्त स्चाल्याखरीन 
नारुण्यांत चेननाजीची कल्पना ज्षगारून देणे शक्य नाही. वियाधिदश्चा असतां नाच 
वेलासमय भ्ययाच्या रमणीयते गग हाणायर्या तस्णांच्या हातून काह महत्कृत्यं 
धडतीख अक्षी अपेक्षा करणे , व्यधच होय. पवित्र अंतिम साध्य व तद्विषषयीची 
उत्कटा ही एकच ओजर्वौ भावना तार्या उच्छखल्पणास आशा चालु 
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ङकते. पण॒ ज्यांना उञ्ज्वर व्येयच नाही, असे तस्ण या चैनवाभाचे गुखाम 
बनले तर त्यांत नवर तं कोणते ? नचिकेताची ध्येयनिष्ठा अत्यंत तजस्वी हाती 
व हा त्याचा हेत् त्याने प्रारभाषासूनच आपल्या मनं टरविला अक्तला 
पाहिजे. म्हणून त्याने अश्विया मिन्ाल्यावरोबर आत्मविद्या मागितरी अहि. 
अभनिविदया हा विज्ञानशाखरातीक एक भाग अहे. विह्ञानाट्[. आत्मन्ञानाची जोड 
स॒सल्याखेरीज मानवा जीवनक्रपांत लयाचा सरा उपयोग होत नाह] हँ नाचिकेत 
पुणपणे जाणून होता. यभधमानं नचिकेताचा बुद्धेभेद करण्याचा प्रयल केला, 
असँ जरी वर् वर॒ परहाणान्याला वाटण्याजोभ आहि तरी सुष्ष्न दृष्टीने परहाणाय्यास 
असे खात्रीयं म्हणतां येईल क, यमधर्माचा हा प्रयत्न मनःपूर्वक नव्हता. नचि- 

केतानें जर आत्मवियेचा प्रश्च सोढन दिखा असता, माणि वेषायेक सुखच मागि- 
तटं असतं, तर यभधमाला मनातून वा्ईटच वारे असत. असं त्याने जी तऋ्य- 
ज्ञाना चा थोरवी दर्वि अदि, तीवरून सहज सनुमान करता येईल. आणि म्हणू- 
नच निकेतने मानना आत्मविदविषर्य।चा वर उत्तरेत्तर गूढ होल गेला आहि अर्स 
महल अहि. म्हणजे यमधमीच्या भाषणे आ्मवियेच महत्व नचिकेताला पू्वी- 
येक्षां अधिक वाट लागरछः त्यामुखंच नचिकेताच। निचश्वय अधिक इढ न्ञाला. आपला 
मविदविषर्य।चा प्रश्च यमधमौला मनांतून फारच प्रहे्षनीय वाटत अष्टि, हँ 

ओग्खूनच दा नचिकेत आत्मवियवाच्न दुसरा कंणताही वर मागण्यास तयार 
होणार ना, असे तो प्रतिञपर्वक बोरा. (याभ्रमाणें आत्मव्िमिषर्यीरी दिव्य 
उत्कं, स्वार्थत्याग, प्रसंगावधान, निर्भय्रत्ति, चातुर्य व मधुर भाषण इत्यादि नाचे- 
केताच्या -अंगचे प्रङसमीय सद्गुण प्रदर्शत करून श्रुतीनं ही प्रथमध्यायाची 
पथमवहटी समाप्त केली हे.) 
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प्रथमाध्याये द्टितीयाकवह्ी । 
अन्यच्छ्रेोऽन्यदुतैव प्रेय 

स्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयाः श्रेय आददानस्य साधर 

भवाति हीयतेञ्थाद्य उ चया वरणीते।१॥ 
भ्रयः अन्यत् उत प्रेयः अन्यत् एव । नानार्थे ते उभे पुरुषम् सिनीतः, 

तयोः, भ्रयः आददानस्य साध भवति । यः उ प्रेयः वुणति (सः) अथात् हीपते ! 

श्रेय म्हणजे दहित ( मक्ष ) वेग्के व प्रेय म्हणजे उपभोगघुखही 
वेगर्ढं आदे. भिन्न भित्र रूपर्व्या ह्या दान गोटी पुष्षाटा संबद्ध करीत 
अप्तात द्या द हाच मनुप्याल्ा सबध यता ) त्यापक्रा श्रय 

ग्रहण करणाततचं कल्याण होते; व जो प्रेय स्वीकारितो तो पुषषाथीला 
अतरतो 

[ नचिकेताची विदेविषर्यीचौ उत्कंडा पाद्रून व त्याच्या नेजघ्वी सद्गुणःकडे 
लक्ष देब्रून त्या ज्ञ न॑श्व्यसंपन्न अश्चा यमघम;ला अदत सताष वारला व त्याने प्रपन्न 
मनानं नचेकतचौ पुष्क््च प्रशसा फ्ट। आदे. प्रस्तुत मत्रांत श्रेय व प्रेय असे 

दोन ब्द अले आदेत. त्यांचा अर्थं बराच खोल अहे. त्याचा अथं कल्याण 
फिर कलट्प्राणाची परमावधे अमृतत्व असा होतो. परंतु यें अमृतत्वाबरोवरच 
अमृतत्वदायक्र मार्गं ही कल्पना देखी अभिप्रेत अहि, हैँ रक्तांत देवि पिज. 
यावरून श्रेय म्हणजे निःश्रेयस्तकारक कमौत वरल अथच पर्यवत्ान होते, हं सहज 
भ्यानांत येश्छ. श्रय शाब्दाच्या उर्ट प्रेय क्षब्दाचा अकल्याण असाच अर्थं कराव- 
यास पाहिज. परंतु प्रेय या ङाय्दानं अक्याण था म्थीचा एक विक्षेष गुण दाखविखा 
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जातो, तो विस्रता कामा नये, अकल्याण खरं, पण तं सङदृदीर्म। गोड वारण 
ससं अदि. ज्या अहितकरारक मेछच बाह्यांग रमणीय अरस वारतं. तच प्रेय होय, 
उदाहरणार्थं गुक्वेलदहि वनस्पति अतिाय गुणक्रा(क्र आदे, असं वेयशाख्र सगतं 
व अनुभवी तसाचं आहे. दी वनस्पति सेवन कणण्यांत प्रय आहे, पण प्रर नाही, 
कारण तौ जिभखा कड् रागत असल्प्ामरछ तौ खातांना श्रथन थोडे आयासच 
पडतात. याच्या उख्ट चहासारखे पदार्थ सेवन करण्यांत पर्य अहे पणध्य नादी. 
कारण-चहा जिभदलय कजतद्।र वाटतो, पण आरोम्याच्य्रा टष्ीनं तो अहितकारक 
आष्ट, अं सर्वच विचारी खोकर कबरूक करतात - मानवी जौवनक्रमांत अर प्रय- 

स्कर वा प्रेयस्कर कर्म क्षणेक्षणा घडञत असतात, सवे आयुष्यभर हा मागवी- 
प्राणी ह्या दोहो कोणत्या तरी एका कमी संबद्ध असते. श्रेयस्कर कर्मत 
खुजतदारपणा ( प्रेय ) नस्या, मनुष्य तँ करण्यास प्रायः नाखुप्र असतो. प्रतु 
विवेका आत्नसयमन करून जा श्रेयस्कर मार्गचैचं अव्वन करतो. त्याचं 
निभसङय कल्याणच होते. आणि जे वाह्य सदयाला मुदल प्रेयाचाच अंगीक्रार 
करतो, त्याचं अक्रत्याण होति. अता प्रस्तु सत्राचा भाव्य अहे. 

या मन्रांतोल प्रेय म्हणजे अभ्युदय, अरी कही टीकाकरारार्च कल्पना आदे. 
परैतु ती बरोबर नाह. अभ्प्रदपांतील कादं गष्टौया प्रेयच्य्रा उपभे.गमागत 
समाविष्ट होण्यासारख्या आहेत. पण तेवव्यावरून प्रेय व अभ्युदय दी दोन्दी एकच 
अहित असे सिद्ध करता यववाचं नार्हा. अभ्प्रदयामध्यरं सत्ता व॒ धार्मिक 
नति याचा सपत्ति व सामभ्य यांचे बयेबस्व अवद्य समारा करावयास पाटिज 
परंतु सत्ता व धार्थिक नीति याचाप्रपरामध्यें समव्रे् करता यवय्राचा नद. तत्त्च 
सपत्ति, व उपभोग समर्यं यांची विषयानिलषेक्त जे,ड निन्य अस्तां प्रयाय 
सरूप पृथ हतै. पण अभ्युदयाच) गोष्ट तदी नादी. स्पात्त, यरार्व। कतृत्व, सत्ता 
व धानक नीति या चार गोष्चीच्या सम॒च्चय्ाटाच कर्मयोगांत अभ्युद्ध्र भसँ 
म्हणतात. यांत कां गो्टीना अभ्युद्ग्र अस नांव देभ कर्मयोग 
शास्राच्या टेन अगदीं नुक आहे. अभ्युदया्छ ही व्याद्या गीतेमध्यं स्पष्ट 
अदि. ( गीता १८-७८ र. दी. ४२५ ते ४२६ ) उपभोग-राल्सा, भरपूर 
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विलास सामग्री व॒दद्रियसौव इतक्या गोटे प्रेयाला अवद्य अहित. हा अभ्युदय 
नन्हे. हा उपभोग मार्ग आदह. उपभोगतृष्णेचया तावडींत सांपडलिल्या मनुष्याचा 
अधःपात क्चाल्यावांचून रहात नादी. पण मानवा जीवनक्रमांत हे दोनही मार्ग 
एकसारखे त्याच्या पुं येतान. त्यापैकी उपभोगमार्गाचा त्याग करून श्रेयोमा्गीचं 
ग्रहृण करण, या बाबतीत मनुष्याची बुद्धि सखतंत्र आहे. व॒ ती असला पाहिज, 
परत देद्रियाम्यं उपभोगा्चा गोडी वास करीत असत्यामढे तीं इद्वियं मनाला व 
बुद्धीखा या प्रेयाच्या जेरावर च आपल्याकडे खच कागतात. मनापार्ीमागून बुद्धा 

दरदवियानां वडा होत असल्यास वी स्वतम्चै स्वाते-यही गमावून बसे. उज्वल 
भ्यर्यनिष्रा!ज्ञानविज्ञान व सत्कम।चरण इत्यादि साघनांन। बुद्धा इद्रियांच्या तावईड- 
तून सोडविणै इक्य असते. तक्षी ता खतं श्चा, म्हणजे वरील दोनही मागी- 

विषयी ग्राह्याग्राह्य विचार करून निश्चयपूर्व॑क श्रेयस्कर मार्गाचा खीकार करते. या 
प्रमाणे श्रेयेमारगर्च आचरण करणाय बुद्धिवान् मनुष्य, अखेरीस अमृतत्व 
भिगवितो. म्हणून कितीहि गोड वाटला, तरी शोकपथवसाधथा अङा चैनबाजीचा 
( प्रेयाचा ) मार्ग टाकून देउन मनुष्यानं श्रेयस्कर मार्गाचिच अवलवन करावे, असा 

श्रत चा उपदे्ञ आहे] 
श्रयश्च मयश्च मनुष्यमेत- 

स्तोस परत्य विविनाक्ते धीरः । 
श्रयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते 

प्रेयो मंदो योगक्षेमाद्चणीते॥ : 

प्रयः च प्रेयः च मनुष्यम् एतः । धीरः तौ सपरीत्य विविनाक्ते 
धीरः हि अभिप्रेयसः भ्रयः वृति । मन्दः योगक्षेमात् मेयः वु्णोते । 

त्रय व प्रेय मनुष्यापुदं येतात. बुद्धिमान् मनुप्य द्या दोहाचा 
विचार करून निवड कर्ति; आणि ञुद्बुद्धीचा मनुष्य प्रेयपिक्षां श्रेयच 
पसत करितो; परंतु मलि्नबुद्धीचा मनुप्य योगक्षमाच्या ८ संपादन- 
संरक्षणाच्या ) हेतूने पेय स्वीकारिता 
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[ आपल्यापुढ असलेल्या श्रय व प्रेय यांची विवेकी बुद्धान बिनचूक निव 
करून श्रेयस्कर मार्गाचाच खीकार करणं हं श्रद्ध व॒ खतत्र बुहद्धीचै लक्षण होय. 
आणि योगक्षेम फिंवा रीररक्षण या निमित्ताने उपभोगं पत्करणै, हं माल्न 
अक्षा बुद्धीच्या पारतत्याचं लक्षण दोय, असा या मेत्रातीक अभिप्राय माहि.यामेत्रातीर 
“योगक्षेमात् या पदे अथाचा फारच धोरा उडाला आहे मन्नान्या पहिल्या वाक्या 
प्रमाणंच जर दुसन्या वाक्यातील पदांची योजना कशवयाची म्हटलें तर योगक्षेम 
या डब्दाचा श्रेय असा अर्थं कर्णं भाग पडतं. म्हणजे बुद्धिमान मनुष्य जसा श्रिय 
राक्ून प्रेय धतो, त्याप्रमार्णेच बुद्धिहीन मनुष्य श्रयपिक्तां ( श्रेय टाकून ) प्रयाचा 
स्वीकार करतो, असा दोन्ही वाक्यांचा बरोवर एकाच पद्धतीने अर्थं बसतो. परंतु 
योगक्षेम ङब्दाचा प्रेय असा अर्थ केटेडी अ ठन्न येत नाह. किंवा व्युततिज्ञाखा्न 
देखील योगक्षेम इाब्दाचा प्रेय अष्षा अर्थं करतां येत नाष्षी. रक्षणच्या योगार्ने तसा 

अर्थं करतां येक. पण तात्पर्याची अगर अन्वयाची अनुपपत्ति असेर तरच रक्षणा 
करावी असा भाषादाखराचा नियम आदे. करिता लक्षणेिवाय वाक्यार्थं व अन्वय 
बरोबर रागणे जर ज्ञक्य अपर तर लक्षणा करितां येणार नही. अशा परिस्थिर्तात 
योगरक्षमशब्दावा रूढ अथेच स्िकारला तर निमित्त हा एक अधिक राष्द योग- 
्षमारा जोडून ध्याव। लागतो. योगक्षम डाव्दाच्या पचमी विभक्तीतून निमित्त हा 
अर्थ निवण्याजोगा अहि. म्हणून योगक्षेमाच्या निमित्तानं अश्वान मनुष्य प्रेयाकड 
दिला जातो, असा अर्थं निप्यत्न होतो. योग म्हणजे सपादन व क्षेम म्हणजे 
सरक्षण असा या जोड शब्दांतील अथ अहि. मनष्य कितीही वेराग्यश्ील व ज्ञानी 
असला तरी लाला जीवनयात्रा चार्विण्याकरितां अवदय तितकं अन्न आच्छादन 
मिन्विणे भागचं पडत, सग कोणी ते काबाडकष्ट करून मिखवोा अगर भिक्षा मागून 

मियो. असँ अन्नाच्छादन संपादन करणं हं योगक्षेमाच्या सदरांतच येते. विषयोप- 
भागाचा श्ाल्नानें कितीही निषेध केका असख तथापि जीवनाला अवदय अडा 
विषयोपभोगाला तो लागू पडत ना. अङ्घा विषयोपभोगालाच विषयसेवन अर 
म्हणतात. जीवनाच्या हेतूने विषयत्ेवन करणं भाम पडत म्हणून जीषनयाता- 
रूप योगक्षम ह व्याचं निमित्त होय, भसँ ठरते. जीवनयाच्ना व योगक्षेम यांच 
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स्वरूप एकच आदे. या निमित्ताने विषय्रसेवन करण्याची पानी कोणावरही येणारच 
हं उघड आहे, मलिन बुद्धी चा अन्नान। मनुष्य या नि{मित्तानैँ विषां चै ग्रहण करतो; 
ही त्याची चूक नपून लो या निमित्ताने प्रयाम गुरफटतेो; हीच त्याची खरी चूक 
होय. विषय सेवन दाच्नास मान्य अस तरी त्यांत इद्रियांना वारणारी गोडी हीच 
कार धातक आह; अतँ ्ाच्रास सांगःवयाचं आहे. कोणत्या सबबीवर हं गोडीयै 
विघ्रततवनं म्हणजे विध्रयोपभोग शाख्राखा मान्य नादी. म्हणून योगक्षेमाच निमित्त 
विषग्रसवनाला योग्य अहि पण प्रेय अरा विषयोपभोगाला स मुर्कीच योग्य नाह. 
मन्दबुद्धा मनुष्य सखाथ।ला बन्ध पडून श्रेय टाकून प्रेय स्वौकारतो. हा व्यःचा आत्म- 
घ्रातकीपणा होय. अस्ता या मेत्रांतीर भावार्थं आहे. 

योगक्षेम इबव्दाचा प्रेय असा अथ केत्यास् दोन्ही प्रकारया वाक्ययोजना 
सारखीच वसत. पर॑तु विनाकारण लक्षणिक्र अर्थं केट्यावदर भाषादाख्राचा टपकरा 

आल्यावाचून राहणार नाही. या मत्रात देखील बुद्ध ङाद्ध अतिक ती वी पू 
स्वतंत्र आदे, ह तत्व पुनः सांगिनले आहे. यातवरून बुद्धिस्वातःयाच्या बाबतींत 
गीता व उपनेषद् यांचा तिद्धांत एकच आहे असे ३।य.] 

सत्वं प्रिया्तियरूग-ञ्च कामा 
नमिध्यावन्नचिकेतोऽन्यस्राक्षी ः। 

नेता - सृङ्कां विच्तमयमवाप्तो 
यस्यो मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 

नचिकेतः, सः त्वम् अभिध्यायन् भरियान् प्रियख्पान् च कामान् अव्य - 
खाक्षीः। यस्याम् बहवः मनुष्याः मजान्ति एताम् वित्तमयीम् सुङ्काम् न अवाः 

हे नचिकेता | तो ( श्रेयस्काम व बुद्धिमान्) त् विचार क्न 
प्रय ( वारणरे ) व प्रिय दिसणार उपभोग सडक, व॒जिच्यामध्ये 
पुप्कन्ठ लोकं बुडतात (युन जातात ) जशी ही द्रव्यमयमाला स्वीका- 
रली नाहींस. 
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[ मागच्या वर््वीत नचिकेता(्च॑। परीक्षा करण्याकारेतां यमधमीन संपत्ति, 
उपभोग, सामथ्यै इद्यादि विषयांचे ॐ चटकदार वर्णन केँ अहि तँ सर्वं प्रेयार्च 
वर्णन अहि यांत शका नाही. नचिकेतानें आपटपरा बुद्धीला या चैनबाजीच। भुखा- 
वट बिखकूर उत्पन्न होऊ दिढी नाही. याबहर यमधम।नं प्रस्तुत सत्रांत त्याची 
अ्ररोसा करण्यास सुरवात केली अहि. विलास व त्याच साघनं या दोनी गो 
इतक्या वित्ताकर्षक अप्ततात कां मे।ठमाव्या लोकाना देखीर दल्यांचा मोह 
सोडवत नार््।. पतु नचिकेतानं या मोहाचा त्याग करून स्वनःची पात्तता सिद्ध 
केटी अहि. न(चकेताला अव्यत कल्याणकारक अङाब्रह्मवियेची फारच उत्कटा 
कागढी होती. अज्ञा मनुष्याखाच श्रयस्काम असे म्हणतात व हीच खरी ध्येय. 
निष्ठा होय. या व्येयनिष्ठेच्या सामर्थ्यार्नेच नायिकेत चैनवाजीच्या मेहास्त बन्ध 
पडल। नाही. ब्ह्यप्राप्ति, ईइश्वोपासना कवा स्वधर्मतवा इत्यादि धंरोदात् 
ध्येयैच इतर्क सामर््योलसाद्क असतात कौ, त्यांच्या सामथ्ये मनुष्य बोण- 
स्याही प्रकारचे मेह तड् शकतो. मात्र रीर सारख्या प्येयावर मनुष्याची खै 
निष्ठा असली पाहिज. नाचिकेताय ध्यय उदात्त असून त्यावर व्याची प्ण निष्ठ 
होती. म्हणून व्याने त्या प्ययांवरं ट्री ठेऊनच आवडलया व रमणीय अङ्ञा विटा- 
साात्याग केला लागे यमधमीने जी धनोत्पादक अदी नातद्केत अग्रीची 
सखम त्याला देऊ केटी र्ता, तीह त्याने निश्वभपूर्वक नक्रारलो. वित्तमयी 
या दब्दाचा अथ वित्तप्रचुर म्हणजेच धनोत्पाद्क अपता अथे येथं केला आहे.यमधभ 
म्हणतो, हे रमणीय वाटणरि व दितिणीरे विकास तरत सोडून दियेसच. पण 
निच्यामध्ये असंख्य छोक नेदेमी गुरफटून जातात वती धनोत्पादक अह्ीमागदु 
टाकून दिली याब तुद्य ष्येयनिषठिची स्तुती करावी थोडाच भद. 

दूरमेते विपरीते विषूची . 
अविद्या या च प्दियैति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नाचिकेतसं मन्ये 
नत्वा कामा वहबोऽलेदुपन्त ॥ ४॥ 

या आद्या विद्या च इति क्षाता एते दूरम् विपरति विपूची । नचिकेतसम् 
विद्याभीप्सिनम् मन्ये । स्वा बहवः कामाः न अलोषुपन्त । 
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उपनिषद्रःनपरकाङर- [ अ १ बही 

जी विद्या म्हणतात ती व जिला अविद्या म्हणतात तो, अकी 
दोन्हीही अव्यत विह्द्ध॒टोकं आहेत. नचिकेता ८ ह्या दोहपेकीं ` 
विद्येची इच्छा करणारा आदे असँ दिसते. ( कारण ) तुला अनेक 
उपभोगानीं मोह पडला नाही. 

[ मागीरु तीन मत्रं जं विवेचन आ आहे, दयाला अनुसरूनच प्रस्त॒त 
मेत्रांतार अविद्या व विद्या या शब्दांचै अथं उरवावयासर पाहिजत. अपराविद 
व अभ्युदय याचा अविदमर््यच क्िव्येक ठीकाकारांनी अंतभीव केला आहि, 
पण शाचृष्टथा तसं करण तकी अहि. आधिमोतिक्रतवरिया किंवा अभ्युदय 
इत्यादि विषयाना भाय्रावादानं आभास्मय व त्याज्य ठरविरँ अदहि.व म(यावादाची 
ह सांप्रदायिक कल्पनाच प्रस्तुत मत्रात अभिप्रेत आहि असं सिद्ध करण्या 
विष्य जुन्या टरीकाकारांन पुष्कन्च प्रयत्न केखा अहि. परतु त्यांचा ते 

प्रयत्न मुच सिद्धौस भेखला नाहीं. कारण मागील तीन मताक्षक अथ 
सद्भाव ङूनच प्रस्तुत मश्रातीट अथं ठरक्रावयास पाहिजे, ह कोणालाही नाकबूट 
करतां यावयाचे नाही. श्रेय व भ्रयदहे दोन मार्ग अप्तून प्रयोमार्गायै अव 
ङवन करणै ह वबुद्धिमत्तेचै लक्षण असून प्रेयोमाग्चे ( उप्भोगमागविं ` 
अवलेवन करण हं अज्ञानाच रक्षण होय, असे मार्गा मच्रार्चे तात्पर्य आहि 
यावषून अन्नान व उपभेगबासना यांचा अवेयेम््येव अंतर्भावि होतो. उप 
भोगवासनेप्रमाणेच तिच्या अवांतर गोरचा अंतमाव करण्यास हरकत 
नार्हा. परतु अज्ञान व तज्जन्य उपभोगवासना याये बरोवरच अपराविदया 
व अभ्युदय यांना अविर्यैत ढकण म्हणजे चोर(ा सोडून संन्याद्ाखा सुर 
देण्यासारश्वे आहे. अपराविदधेचा उपभोगवासनेकडे मूखपणानें उपयोग करणे 
शक्य असल तर तिखा अज्ञानाच्या प॑क्तसि बसविणं योग्य नाही. कारण 
तसं पाहिल्यास बऋयज्ञानाचा देखील दुष्टमनुष्याकडन दुरुपयोग करणे 
शक्य अस्ते. म्हणून ब्रहमज्ञानाखाच अविर्देत  ठकट्णँ योग्य होल 
काय } सेतानाखा देशी धर्म्ञाखराचा उपयोग करतां येते, म्हणून धर्भ- 
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शाख टाकाऊ ठरत नाही. द्या्रमाणैच अपराविद्या किंवा अभ्युदय याना 
अविर्यैत समाविष्ट करता यावयार्च नाही. व श्रतीचाही तसां अभिप्राय नाही. 

पूर्वी सांगितव्याध्रमाणं मद्वुद्धे म्हणजे अन्नान व॒ उपभोगलालसा, येवद्या 
दोनच गोरर यथ अविया डाब्दार्नं धेतां येतील. 

मेलांतीट ‹ ज्ञाता ` ह पद समजस गेरी अङ्ा अथ आहे. म्हणजे 

अविद्या व विदा म्हणून समजटी गेरी ह द्, म्हणजे अव्यंन परस्परविरुदध 
अङ्ञीं दोन रोक अहित. याचा अर्थ ञ्सा ऋ, चनीचा उपभोगमार्ग व॒ खन्या 

कल्याणाचा ब्रह्मविधेचा मार्म हे परस्पर अव्यत विरुद्ध आहेत. या मार्गान जाणार 

केब्हांही एकल यावयाये नाहीत. एकर अवनतीच्या तगौ जाईल तर दुसरा उन्न- 

तीच्या शिखरावर चदेल.णक मारक आहे व दुरा तारक आहि.अङ्ञा या विरुद दोन 
मागपपेकां नचिकेता टढनिश्वयपूर्वक उन्नातिकारक असा ब्रह्मविदयेचा मां ्घारेखा 
है पाहुन यमघर्म॒म्हणतो, 'मा्षी खात्री क्ञाली कीं, ज्याअर्थी चेनवाजीचा मोह 
तुखा आडनरू श्करला नाही, त्याअर्थी अवियेचा म्हणजे अज्ञानाचा मां अजी- 
नाद् सोन देऊन तू वियेच्या म्हणजे ज्ञानाच्या मागौन जाण्यास तयार 

साखा आहस. | 

अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीरः पण्डितमन्यमानाः । 

वन्द्रम्यमाणाः पारेयन्त समृटढा 
अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ “ 

जविद्यायामर् अन्तरे वतमानाः स्वयम् धीराः पण्डितम् मन्यमानाः न्द् 
स्यभाणाः मढाः यथा अन्धन नयमाना: अन्धाः (तथा ) परियन्ति ॥ 

अवित ( आज्ञानात ) असणारे, स्वतःठा ज्ञते व पाडत ( बुद्धि- 
मान् ) समजणरे, ८ मल्त्या मागौनें ) मटकणारे मूषे लोक+ आंध- 
व्यानं वाट दाखविलेले आंधटठे ( भरटक्तात ) तसे भटफत असतात. 
( भलत्या मागोला लागतात. ) | 

क, ४ 
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[ अविद्याज्ब्दाचा सरन अज्ञान असा अर्थ हाते. अज्ञान म्हणजे ज्ञानाचा 

अभाव, पण यें नुसता अमात्र च नसून विपरीत ज्ञान असादी दांत एक भाग 
विवक्षित आहे, म्हणून अविव्याब्दाचा अर्थ ॒देखीक याच धोरणा्मै करावयास 

पाहिजे. ज्ञान नस्णै, गेरसमज इत्यादि गोचा अविदेमध्यैव अंतभर्व्रि होतो. 
आणि या सर्वाना मिद्धनच अविद किंवा अज्ञान अरस म्हणतात, हँ अज्ञान 
अनेक प्रकारचे दोष उत्पन्न करतें. व्यक्तिमाहात्म्य हा एक जबरदस्त दोष 
या अज्ञानापासून उत्पन्न शोत आणिमी ज्ञानी, मी बुद्धिमान अङ्ा प्रकारचा 
लेटा गे उतन्न होऊन तो मनुष्याचा बुद्धिभ्रंदा करतो. असे दुराग्रही, मत्सर- 
ग्रस्त व गर्विष्ठ लोक स्वतःबरोबर समाजाच्या अधःपातास कारणभ्रित 
होतात. असा या मच्रांतीक भावार्थ आहे. या मंत्रांतीर टचा रोख कोणा- 
तरी दुराग्रह सांप्रदाधिकावर अतावा, असं उवड दिस्त. | 

न स्ापसयायः परतिभाति स्ख 
प्रमायन्तं वित्तमोहेन श्रूढम् । 

अयं सशक्रा नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशामाप्यते म ॥ ६॥ 

प्रमायन्तम् वित्तमोहेन मदम् बाखम् सांपरायः न प्रतिमाति। अयम् 
रोकः ( अत्ति ) परः न अस्ति इति मानी पुनः पुनः मे वश्यम् आपद्यते । 

चुकणाग्या ( भल्त्या मागानें जाणाच्या ) धनमदाने मूढ हदोणाप्या 
अज्ञानी मनुप्याखछा परम गर्ताचं साधन ( भविभ्यक्राव्ड ) उमगत नहीं 
हा लोकच तेव्डा आहि परोक नाही, अमं समजणारा 
मनुष्य पुनः पुनः माडया तावत (जन्ममरणचकरांत ) येतो. 

[या मनत्रांवीर 2केचा नास्तिकांवर रोख दिसतो. अज्चानमोहानें व्याप्त 
क्ाठेला मनुष्य उपभोगवासनेस बन्टी पडतो, चैनबाजीकरतां पेडाषानच्रून दुसर 
त्याला कोच सचेनासे शोत. तो भविष्यकाश्ावर नजर देत नाहीं. म्हणजे 
आपल्या कृत्यांचा भावी परिणाम काय, इक्डे तो ढकूनदी पाहात ना. ज्या 

<> 
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भविष्यकाखाची कल्पना येत नाही, तो परलकाची कल्पना सर्म खरीच मानीत 
नाही, है निरा सांगावयास नको. अज्ञनाच्या योगाने कमाने घसरत जाऊन 
अखेर तो अधोगतीच्या तन्यहीं जार्तो. व या जन्मरणाच्या चक्रांतून सुटण्याची 
आङ्ाच उरत नाहीं. थावषून नराचा नारायण होण्याची संधी आली असतां वैन- 
बाजीच्था नादान मनुष्य आखेखी ही सोन्याची संध दवहून टाकतो. व॒ नराचा 
नारायण होण्याचे एव्जी विलासमोहाच्या खङ्कयांत उडी टाकून मानवाचा दानव 
मार होतो. असा या मलाचा अभिप्राय आहे. व हैव तत्व मीतेनही प्रतिपादन 
केठै आहे. ( गीता. १६।१९). ] 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न कभ्यः 
दण्वन्तोऽपि बहवो थ न विदुः| 

आश्चर्यो वक्ता कुरासेऽस्य ब्धा 
आश्चर्यो ज्ञाता कुशला नरिष्टः ।। ७ ॥ 

यः श्रवणाय अपि बहूभिः न रभ्य. । यम् शण्वन्तः अपि बहवः न 
ष्वेष्यः । अस्य छन्धा कुचरः वक्ता (च) आश्चयः। कुशरानुशिष्टः साता आश्चयेः। 

जो आसा ( आत्मज्ञान ) फेकावयास देखील पृप्कटव्छाना भिन्त 
नाहीं, जो पेकला तर्देषील पुष्कखांना समजत नादी, तो कौश- 

भ [क [प 

ल्यान मिब्डविणारा आणि सागणारा विरद्छा; अणि निपुण ( गुन ) 
उपदेशिलेका ज्ञताही विरलाच | 

[ या मेत्रांतीरु वणन एतिहासिक दृष्टया कार महत्वाचँ आहे. कटप- 
निषदाचे वे वेदान्त दाल्राचैं ज्ञान सपादन करणे, किति कढीण हतै, वयाची या 
मत्रांतीरु वर्णनावरून चांगलीच कल्पना येते. मेत्रातीर कृडयरु राब्दाचा अर्थ 
निपुण किंवा खोल असे ज्ञान असरेखा, असा समजावा. वेदान्त हँ तत्वह्वान अस- 
ल्यामुढे, साधारणपरणे समजण्याल तें कठीण असणार हँ उधड आहे. कोणतेही 
ङा च्रीय विचार सहजासहर्ज) समजत नात. दयांतूज वेदान्तदाख्राचँ अध्ययन 
करण्याची सोय इतर वैदिक वाख्याग्रमाणे, उपनिषदाचे कारांत ˆसार पावठेटी 
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नन्हती, दाम॒ ह आत्मज्ञान कित्येकरांना एकावयाटाच मिढ्त नन्हू्ते., आणि 
एखादे वेधी मिगा्टच तर तें एकदम समजणं कठीण. ही श्रोल्याच्या (विधाथ्यंच्या) 
बाजूची गेरसोय आली. मत्राच्या या प्रहित्या वाक्यात अला ध्वम ङाब्द् हृष्ट 

च्या व्यवहारांतील वाचन डब्दाच्या अर्थाचा आह, असं समजावयास पाहिजे. 
कारण ख्खनसामग्री अगर्दच ्रोरक भसन्यामर्ढे, सर्वं प्रकारच्या ज्ञानांची देवधेव 
प्रायः श्रवणावरच चालत हाती. पहिव्या वाक्यात जरी विदार्ध्यौची भैससोय दाख- 
विरी आह नज्षीच सव्या वाक्यात रिक्नषकाविषरयी गैरसोय दाखविटी अहि. उप- 
निषदातील व्यविया व्यवहारात प्रलययन्ञ उपयोगी पडल्याच दिसत नाह}, म्हणून 
ती व्यवहारांत ध्रनीत्पादक नसत. जज। विया धनोत्पादक क्रिवा अर्थकर असत, 
तीच विदा मनुध्य कक्कयानं रिक्ते. आणि ती सिकविणारे रक्षक चांगसे 
तयार हातात. हा सय तऋ्रविद्यत नार्ह।. ही त्ह्यविद्या मा्थिकपण सपादन केरला 

विद्वान मिग्णें कठीण; आणि भिमलच तर तो तत्वक्षानाच रक्षण चागव्या 
सोप्या व मनोर्जक शालीन, दुसन्याल समजात्रून दर्ईल असा कुङाल वक्ता असर्णे, 

द्याहूनद्ी कठीणच. कारण कुरर शिक्षक जसा दकम तसा उत्तम सिष्य दुमच. 
या सगच्या अडचणीमु खः व्रह्मपिदया सपादन करण अत्यत दुर्घट आदे. असा 
मत्रातील भभिप्राय अष्टि. बरहयत्रियिची ही स्थिति आजही कायमच आई. साघृन- 
सामभ्री वाढल्याम्॒ अडचर्णीत बदल क्ञाला इतकेच. प्राचीन काढ) साघनसामग्री 
नव्हती, पण ही, उत्कट ध्येय, आस्थेवाई्कपणा ( श्रद्धा ) व॒ जिज्ञासा हे गृण 
तरुणां अंगा वास करीत हाते. परतु सांग्रत काल! तरूणां अर्म वरछ सद्गु 
णांचा अभावच असत्यामु्े, वाढरुत्या साधनसामम्रीचा बह्यनिदेला मिकावा तसा 
कायदा मिर्त नादी. सारांश कन्हादी पाहिरे तरी त््यवियच्या पलस।क। पानं 
तीनच अस म्हणावे लागते. ब्रह्मविया प्रलयक्ष न्यवहारपयोगी नपत्यास्कैव तिचा 
अन्ययनपरपरा, अडचभशीचीं श्ट आहे. रह लक्षांत आल्याबयेबर अदा जका 

येत्य की, ज्या वियेचा व्यवहारांत मनुष्याखा प्रक्ष उपथोग नाह, ल्या विदेचा 
अभ्यास करण्याबदृख श्रतीचा तरी इतका आग्रह का असावा. याच उत्तर इतर्केच 
की, ब्रह्मविद्या जसे व्यवहारात प्रत्यक्ष उपयोगी पडणायी नसटी तरी, न्यवहाराला 
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उपयोगी पडणाय्या सर्वं प्रकारच्या विदाना आधारभूत अदी ही ब्रह्मविया आहे. 
ज्याप्रमाणे तर्कदाचछ्राला श्ाच्रांचं शाल असे म्हणतात, द्याप्रमार्ण च ब््यवरियाही 
सव विद्यांची विद्या हाय असं म्हणतात. (मु. १।१।१ पृष्ट २ ) ब्रह्मज्ञानाच्या 
योगानेच सर्व॒विद्यांत एकस॒त्रीपणा उत्पन्न होतो, म्हणूनच “* अध्यालसविदया 
विद्यानाम्"? असं मीर्त॑त म्ह्टर्टं आटे. मानवी जीवनक्रमाखा योग्य दिक्षा दाख- 
विणा ही ब्रह्मविद्या स्यवरहारांत प्रक्ष उपथामी पडत नार्ही, असं वर वर पहा- 
णारास दिस तरी तँ खरं नाही. तऋह्यवियेच्या अध्ययनाखरज मानवी जीवितांतीक 
विस्कर्छातपणा नार्दसा करणार या जगांत दुसरं साधन सांपडावयाचं नाही. जर- 
पर्यटनाचे कामीं ध्रुवनक्षत्राचा प्रयक्ष उपयोग काीच हात नाही, असें अन्न मनु- 
प्यास वार्ट तदा कसलेखा दर्याविर्दी तसं कर्धीच समजणार नारदी. तो अर्सेच 
म्हणल कीं, ध्रवाचा तारा हा आमच्य। जलटश्रवासाचा मख्य आधार हेय. ला- 
्रमाणंच या ब्रह्मविदच्या ध्रुवाय ज्ञान ह्च या भवस्ागराच्या प्रवासांतीरु मख्य 
आधार हाय. आणि म्हणूनच, अडचणी सोसून देखील मनुष्यान ब्रह्माषियवा 
अभ्यास अव्रदय करावा, असा श्रातिन आग्रहपूर्वक केरला उपदेश्च योग्यच ठरतो ] 

न नरेणावरेण प्रकत पष 
सखुविक्षियो बहधा चिन्त्यमानः॥ 

अन.यभाक्ते गतिरत्र नास्त्य 
णीयानह्यतक्येमणुप्रमाणात् ॥ ८॥ 

बहुधा चिन्त्यमानः एषः अवरेण नरेण प्रोक्तः सुावङ्ेयः न ( भवति ) 
अनन्यप्रोक्ते अत्र गतिः न अस्ति । हि अणुप्रमाणाव् अणीयान् अतक्यैम्। 

ज्याचा पृष्कट्छ प्रकारांनी विचार् केला जातो अपता हा ( आत्मा ) 
हीन म्हणजे अप्रज्ञ मनुप्यानं सांगितला अघतां समजण्यासारखा नाही. 
दुऽव्यानें सांगितस्यारिवाय ह्याच ज्ञान होत नाही. काण, हा वुष््मा- 
हन सृष्ट व अतक्यं ( केवन्छ तकाने न सखमजणारा ) अदे. 

[ मागीर मन्रांत वर्णन केठेत्या परिसश्थितीकड लक्ष दिठ असतां प्रस्त भत्रांतील 

अभिप्राय क्रमपाप्तच दक्षते. कारण, अनेक अडचणीमुढं ब्रह्मवियेत प्रावीभ्य 

ट्रे 
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मिच्विर्णं कर्दण होर्तै. अज्ञा स्थिर्तीत एकादा निष्णात ब्रह्मवेत्ता मिन्णें दुरापास्त 
क्षा, तर द्यां नवर नाही. उत्तम गुहचे एवज एकाया अर्धवर ज्ञानाच्या मनु- 
ष्यापासून हं ब्रह्मक््येच शिक्षण सपादन कर्णं धोक्या्च आदे. प्राचीन काकीं 
भ्रधस्तपत्ति विपुल नसन्या् निष्णात अज्ञा ब्रह्मयेच्या मनुष्याचीच गरज भसर्णे 
साहाजिकच आदे. अर्धवट गृख्येक्षां उक्कृष्ट॒अथ।चा अभ्यास स्व्तत्नप्णे करणें 
पुष्कल चाग. उत्तम ग्रंथ व उत्तम शिक्षक भिगात्यास दुधांत साखरच पडली 
म्हणावयार्च।. आर्जभितीला अथां जी समृद्ध व उपयुक्तत। वाढटी आहे, ती 

ग्राचीन कालाचा विचार करताना जभेसर धरता यावयार्च। ना्दी.-अज्ा स्थितींत दुस- 
व्यानँ रिकावित्यावांचून या आत्मक्षानांत मनुष्याची गति हात नाह, असँ म्हणभे 
ओघार्नेव प्राप्त हेते. राछ्नाध्ययन किंवा सद्गुपासून मिक्णाः शिक्षण या साधनां- 
खेरीज नुसत्या स्वतन्रपण केलेल्या विचारानं दँ आत्मतत्व चांगर्खँसं समजणार 
नाही. अनन्य प्रोक्ते अनं मेत्रात पद् आले अहि. याचा अर्थं दुसन्यानं सांगि- 
तल्याखेरीज असा आहे. ल्यावरून न्ह्मविया ही केवल गुरुगम्य आहे अस टर- 
विण बरोबर नाह. कारण गुह व उत्तम भथ या दोनी गो ताचिक दृष्टया एकच 

होत. गुरूवांच्चन शाघ्राध्यरन करण्यापेक्षा त्या ज्ञा्ाचे सद्गुल्मं रिक्षण देण्याचा मार्ग 
अधिक सेप। असं म्हणण्यास हरकत नाह. पर्तुतेवर्देव एक साधन आददे, ब्रह्यत्रियेका 
मानवी सदृगुरू्वांचून दुसरा मागच नाही, असँ सांगण्याचा श्रर्तचा अभिप्राय नाही . 
कारण हं आल्मतच्व अर्त।रय सृक्ष्म असून नुसत्या तकन मिदण्याजेगिं नाही, 
अर्स प्रस्तुत मलांतीरु रेवख्च्या वाक्यात सागितञ अषि, वयावरून सामान्य बुद्धी- 
च्या मनुष्याला सद्गुशूवांचून गव्य॑तर नाई। असं म्हणतां येल; पण एखादा उप- 
जत बुद्धिवान मनुष्य स्वतलपर्णं या स्म आत्मतत्वाच संडोधन कर्, इाकेल, असें 
अस्तुत मत्रं ध्वनित केर आहे व ही गोट गीर्तेत स्प सांगितली अदि. (गीता . 
४।३८ रहस्यदीपिका पृ. १४९ ) असंच केनोपनिषदंतदी (उपनि. रश््र केन २।४ 
पु, ४४) सांगितर आहे. 

सद्गुरूयी कल्पना मान्य केर! तथपि सद्गुरू म्दणज कोणी तदा एक व्यक्ति 
असेच न म्हणतां शाल्राखा देखी सदृगृरू असे समजण्यास हरकत ना. उच्छृष्ट 

पै 
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दुसरी ] कटोपर्तिषद् । 

शाखराच अध्ययन करणें व उत्तम सदृगुरूपासून शिक्षण संपादन करणं हे दोनही 
मार्ग एकच अहित. कोणातरी निपुण अज्ञा ब्रह्यवत्या सत्पुखषार्नेव असे उत्तम 
शाखग्रथ तयार केरे असतात; म्हणून गुरूपदेदाखेरीज किंवा हाच्राध्ययनाखेरैज 
आत्मज्ञान संपादन करणें कटीण आहे असँ या श्चलीच तात्पर्य आहे ] 

| नेषा तर्केण मतिरापनेया 
पोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रष्ठ । 

यां त्वमापः सव्यश्चतिबता्ति 
त्वारङ्् नो भूयान्न(चरक्तः पष्ठ ।९॥ 

मरेष्ट याम् त्वम् आपः एषा मत्तिः तकण न अपनेया । अन्यन प्राक्त एव 
सुश्षानाय भवति । नाेकेतः बत ( स्वम् ) सस्यधतिः असि । स्वदृक् प्रष्टा 
नः भयत) 

हे प्रिय ( नचिकेता, ) जलात् प्रप्त क्ाला आ्षती निष्ठा 
( श्रद्धायुक्त जिज्ञाप्षा ) तकन नष्ट करण योग्य नाही. ती (बुद्धि) 
दुस-यान वृशद कर्म बघागतलछा तरच सुरुमपणतन ज्ञास करण 

होत्रे ( व्या योगाने सभ्यक् ज्ञनदहोर्ते. ) हे नचिकेता, खरोखर तु 
सत्याविषर्यीं दुढनिश्चषी आहेस, तुश्यासारखा विचारणारा आम्हां 
( वारब्ार ) प्राप्त होवो 

## | 

[या मंत्रांतील आपनेय। हं पद् अंमठ विचार करण्यासारशं आदहे.ते बुद्धी च 
विक्ेषण अहि. भाष्यकारांनीं मिक्विण्याजोगं ( प्राषणीय ) किंवा घाठविण्यासारसं 
( अपनेतव्य ) असे दोनहि अर्थ दिरे अष्ित. हे दोन अर्थं एकमेकांडीं विशद 
आहेत. ज्ञन्था टीकाकारारन। पहिलाच अर्थं स्वीकारला अहि. भाष्यकारांना दुसरा 
अर्थं पसंत असावा असं वाटते. पण ज्ञन्या टीकाकारांना पित्याच अथाव कां 
महत्व वाटर त समजणें कर्डीण आटे. कदाचित तकी दी बुद्धि म्हणजे ब्रह्मज्ञान 
पराप्त होणें शक्य नाही, असा अर्थं पहिल्या प्रकारावदहन निघतो. तो बुद्धिवादाखा 
नाधक आहे म्हणूनच जन्या मायावार्द। टरीकाकारांना तो अवडला असल्यास 
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कोण जाणे. वस्तुतः आम् ( मिकविण ) या धातूच आपनेया असँ रूप व्याकरण- 
दृष्ट्या होत नाही. परंतु तो आर्ष श्रयोग अहि; असें म्हणण्याचा अधिकार सवौ- 
सच पोहोचतो. है जरा खरे असर तथापि अप् + नि या धातवे आपनेया हं 
शुद्ध रूप ह्यत असतांना मरहम आघ प्रयोग मानून अर्थाची फिरवाफिरव करण्यांत 
फलग्राप्ति कांच होत नाही, म्हणून भाष्यकारांनीं अपनेतव्य या ङाव्दानं सुच- 
विखेखा अर्थच साधार् व सयुकक्तिक अहि असे टरते. नाचिकेताला प्राप्त ्ञाटडी 
बद्ध म्हणजे ध्येयनिष्राच होय. ब्रह्मज्ञान नव्हे. कारण यमधमीपासन ते व्याला 
अयापि मि्वावयाचं आदे. श्रद्धायुक्त जिज्ञासा व भ्येयनि्रा या दोहोँचाही अथ 
एकच आहे. नाचिकेताच्या अंतःकरणांत श्रह्मवियविषर्य। ची उत्कंठा फार च जाज्वघ्य 
होती. व ति येथं यमध्मीनिे अभिनदन कठ अहि. अदा सोज्ज्वन जिज्ञासा- 
बद्ध।ला उत्तम ङाख्राच अभ्ययन किंवा निपुण अशा सदृगुरूचं शिक्षण यांची जोड 
मिनाटी तर् ज्ञान प्राप्त होण्यास् मन्धीच उकङीर लागणार नाह. परतुही 
योग्य साधन सोडन देऊन नसा तक्रंच्थाच नादा कागर्णे हितकर नाहीं. कारण 
प्रमाण्घन्य तर्कं अमर्याद अस्तो. दाह्य प्रमाणांची मर्यादा त्रासा 
नसेल तर हं तकि तारू भरकटून कोणत्या खडक्रावर आदटेल याचा नियमच 
नाही. असे तफ़ भ्येयनि्ला फारच बाधक असतात. दाचत्रा्चे पररौक्रन 
केल्यने तकाची मर्यादा बिनचक समजते, आणि मग तकाचा योग्य उपयोग 
कैरतां येतो. म्हणून यमधर्म म्हणतात की, हे वत्सा ' तकन जिज्ञासाबुद्धि नष्ट 
होऊ दतां कामा नये. तिखा ज्ञाल्राध्ययनाची जोड मिन टी म्हणज तकाची भीति 
बाद्णण्याय कारण नाही. किंबहुना मग ज्ञानाचा अभ्यास करण्याखा तकं हें 
उत्कृष्ट साधनच ठरते. म्हणून तुद्याम्यं असटेखा जिज्ञासावद्धि हं तुया सलय- 

जिष्रेचैच फल होय. त् सलयाविधयय म्हणजे सदय समजून धण्याविषयीं ञं र्य 
दाखाषेरेस तं खरखस्च अत्यंत प्रशंसनीय आहि. नचिकेता' सद्गुर किंवा सच्छाच्च 
यांचा लाभ होणै जसे दुर्घट अहे तरसेच तुद्ष्यासारखा शील्यु्णानीं संपन्न आणि 
अस्यत चतुर सच्छिष्य भरण त्याहूनदही दुर्धट आहे. तुस्यासारखा रिष्य 
आम्हांला वारंवार भेटावा, अक्षी आमची मनःपूर्वक उत्कं असते. यमधम।च्या 

दद 
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दुसखरी | क ठोपानमद् । 

य( भाषणावकून दयास् किती अनद् क्षाखा आहें याची सहज कल्पना करतां 

येल. यावरून द्याने पूर्वा नचिकरेताखा उपभोगमार्गाचै प्रलोभन दाखवि्ठँ तं केव 
त्याची प्ररीक्षा पहाण्याकारितांच होय भसं निःसंशय ठरते. 

जानाम्थदह् -शवर्धित्यानित्यं 
न हयश्चवैः प्राप्यते हि घुचं तत् । 

ततो मया नाचकतशिताऽभि- 
रनिव्यदवैव्येः प्राक्षवानस्मि नित्यम् ॥ १०॥ 

हि दावधिः अनित्यम् इति अहम् जानामि हि अध्वः तत् ध्रवम् न प्रप्यते। 
मया अनित्यैः व्यैः नाचिकेतः अभिः त्चेतः। ततः नित्यम् प्राक्चवान् जस्मि। 

उया अथा सुखोदादक असा उपभागमागं आनत्य ( नारावत ) 

आह् ह् मा जाग्रता, जाणि अआनेत्यापास्ून त नेत्य ( ब्म ) प्राप्त 

ङां० क्य नाहा, म्हणून आनत्य पदाथानां ( उपस्तिनोपयागा 

दरव्धानीं ) नाचिकरेताप्राची उपासना कटा, तेर्णेकरून मो नित्य 
(ब्रह्म ) प्राप्त कून घेतले. 

[ या भलांतीट वाक्ययोजनैत व्यच गुतागुत ्चारी आहे.ल.तच शावाधेः 
या शाब्दाच्या रूढ अथान अणखी भरच धाती अ!हे. रावधि म्हणजे खजिना, 

साठ कवा सचय हे अथ कोडांत दिलरे आदड्तातः परंतु यांतील एकी अर्थ 
ग्रस्तुत मलाच्या अथसंदभीला ज्ञक्त नारदी. त्या अथास आणखी कांह। पद्रचे 

ङाब्द् जेडचि लागतात. व्याचग्रमाणं अन्वयांत ततः ह षद दुसरीकडसच न्याव 
लागत. इतकी खटपट करून स॒द्धां मलाच तात्पर्यं एकसुत्रीषणनें निश्चित करतां 
येत नाही, प्यामूर्े अर्थं करण्याचे बावन्भीत सयै टठौकाकाराचा बराच गोधन 
उडारुला भद्. परंतु असा गोधन उडण्याच वर सांगितठेकीं ही खर कारणे 
नसून मंतरांतीरु तात्पर्य मायावादी विचारसरणीला नीट ज्ञज्त नाही दैवया 
सवं घोटात्या्च मख्य कारण होय. कमेव सृष्टि यांचा व्रह्म्चानाक] बिलकल 
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उपयोग नाहीं या माय।वादी सिद्धांताखा प्रस्तुत मच्राचा अभिप्राय सर्वस्वी बाधकः 

हात आ. 
अमरकेाञ्चावरील प्रसिद्ध टीका ज रामाध्रमी तत दोवधिङष्दाची दोन 

प्रकारांनी व्युत्पत्ति दिली अहे. देवधि या शब्द् चे शो भवाधि असे दोन भाग पड- 
तात.शे म्हणजे कल्याण किंवा मोह असें अर्थ आहेत. शे ष्ट दा या हाब्दाची सप्तमी 
अहि.कव्याणां तीर किंवा मोहार् अर्वा, म्हणजे मर्यादा असा पहिल्या प्रकारांत 
अर्थ हते. प्रकार दुसरा-दराव+धि असे दोन भाग पाटून खुखपोषकर किंवा स॒खकारक 
मग असा वधि शाब्दाचा दुसन्या प्रकारचा अथ आहे. शेवधि शब्दाचा उपभे ग- 
मार्ग हा अर्थं प्रस्तुत मघ्रांतील सदभास अत्यंत जन्ण्यासारखा असल्यामुै रूढ 
अथं अजीवात टाकून देऊन योगिक्र अर्थ स्वीकारणच शाघरङाद्ध आद. 

यमधर्म म्हणतो शेवधि म्हणजे उपभे।गमार्ग कितीही रमणीय वारा, त 

ता नाङ्वंत अष्टि. ह मला पूरणी समज; आणि त्याबरोबर हद समज 
की, तं नित्य ब्रह्मतत्व अनित्य अरा उपभोगमार्गनिं क्ीदी मिन्यवयार्यै 

नाही. उपभोगाचा अपेक्षा कमी श्चाल्यावर उपभोगसामम्रीचीं कमत कर्मा वाद 
लागते आणि केणत्याही पदार्थाविषर््ीं असय्ली गरज हीच त्या पदार्थाची खरा 
किमत हाय. गरज नाहीदी कारी म्हणजे तीवरबरच पद्थाची किंमतदी नष्ट 
होते. उपभोगवासना नार्हीदी स्चाल्थावर जग हँ निरपयोगी आहे असे वारणौ 
स्वाभाविक आहे, असे सङ्दशरन। दिसते; परतु जगाला स्वतःच्या उपभोगाचै 
साधन बनविणै हेच मद अज्ञान होय. असा शाख्राचा सिद्धांत आहं ज्याप्रमाणे 
जग हे वैयक्तिक उपभगाचं साघन आहे असे मानणे अङाल्लीय, त्याप्रमाण जगाला 
निरुषयोमी समजणें अङाद्मीय व अग्रहस्त होय. म्हणून या अनिद्य अका सृष्ट - 

पदार्थो चा ( सष्टाचा ) मीं उपासनेकडे उपयोग केला, आणि त्या उपासनेच्य, 
यागर्न॑च मला नित्य ब्रह्माची प्राघ्ी क्चाङा, असं यमधमीचै म्हणण अहि. त्यावरून 
जगाङ। उपभोगा साधन न समजनां त्याचा ईश्वरोपासनेकड उपयोग करावा पण 
ते निरुपयोगी समज सर्वस्वी चुकरीचै होय. ईश्वरोपासनेच्या टन जगाचा उपयोग 
करावयाचा क्षात्यास परा वे अपरा विया सपादन केव्याखरीज दी ज्ञानमय उपा- 
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सना साध्य होणार नाही. अज्ञी ज्ञानभय उपासना हाच नित्यन्रह्याच्या प्राक्षीचा 
माग होय, असा श्रतीचा उपदेङा आष; व यमधघम+ने ते। आपल। अनुभव म्हणूनच 
यें सांगितखा अदि. 1 

कामस्याक्तिं जगतः प्रतिष्ठा 
हि क्रतोरानन्त्यममयस्य पारम् । 

< ०1 स्तोम महदुरुगायं प्रतिष्ठां खटा 
घरन्या धीरा नचिकेतोऽत्यस्नाक्षीः ॥ १९१ ॥ 

नचिकेतः धीरः ( त्वम् ) कामस्य जासिम् जगतः प्रतिष्ठाम् ऋतोः आन- 
न्त्यभ्र अभयश्य पारम् स्तोमम् महत् उस्गायम् प्रतिष्ठाम् षु धव्या 
शवधिम् अत्यखाक्षीः । 

हे नचिकेता ! बुद्धिमान् अशा तू. मनोरथांचा शेवट, सवै जगाचे 
आश्रयस्थान, उपासनेचं अविनाशी कठ, निभतेची पराकाष्ठा, स्तुत्य, 
व्यापक सवेगामी अश्ञा (८ ब्रह्मी ) स्थितीचा विचार करून धेयौनें 
८ भोगमागोचा ) त्याग केखस ८ तस्मात् तू धन्य आख ). 
* [ बहुतेक टीकाकारांनीं प्रस्तुत मल्ाचा अर्थ निराल्याच दनं कवला आदह. 
मेताच्या प्रारंभापासून ( “कामस्य आिम् ” या पदापासून दष्ट या पदापर्यत जीं 
सहा सात विरेषणं आ अष्ेत ठी सध अत्यस्राक्षीः (टाकता क्ञालास ) या 
क्रियापदाच्या कर्माचिं आददत असं सर्वान मानिठँ आदे. प्रस्तुत म॑त्रांत नचिकेता 
केखेल्या दयागाची प्रशंसा केडी आहे. त्यनिं ज्या विषयाचा त्याग केखा, दया त्याच्या 
विषयाये या सर्वं विरेषर्णान] वणन कें आहे. सवै मनोरथं पतता, जगताच। 
आधार, उपासनेचं अविनी कर, व निभ॑यतेची परमावधि इत्यादि सर्व विरेषर्णे, 
नचिकेतानें ज्य उपभोगमार्गाचा पिक्रपूर्वक त्याग केला त्यार्चीच समजाव- 
याची काय? जरी उपभोगमागाचे एेवजँ। स्र हा दाब्दं घातका तयी त्या विलखास- 
मय स्वर्भ्ची ही विरेषणं होऊ शकतात काय ? ज्या स्वर्गाला नाचिकेता श्वोभाव 
श्हणज्ञ क्षणर्भगुर असं पहिल्याच वह्ीमध्यं म्र आदे, त्याखच यमधर्म निभ- 
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यतेची परमावधि, उपासनेच अविनारित्व अका भर्थाचीं विह्ेषणं देर्दट हँ सर्वः 
व असभवीय दिसतं. ज्या विंषयेोषभोगनं जीवाची तेजोहानि होते, असें नाचि- 
केत म्हणत, त्यालाच यमधर्मानि, जगताचा आधार असें म्हणावे हा चमत्कारच 
नन्हे काय? म्हणून जुन्या काकारांनी ज्या टर्न प्रस्तुत मलाचा अर्थ 
लावला आहे, ती ष्टि अजीबात राकून दिल्यावांचून गव्यतरच नाहीं. तसं 
केल्यास “ अत्यस्राक्षीः? या क्रियापदाचं कम कोणतें १ असा प्रश्न उत्पन्न हातो. 
त्याचे उत्तर असं की, मागीर मेत्रांनील रेवि या पदाची अनुग्रति घेऊन तें प्रस्तुत 
मत्रांतीर क्रियापदाय कर्म समजार्वे, म्हणजे सर्व भानगडी मिटतात. ही अनुश्रात्त 

दूरान्वित नसलव्यामुढे, शाख अषि असं ठरते, प्रस्तुत मत्रांतील सतदा विरे- 
ष्ण, परमात्मस्वरूपाखा बिनहरकत राग पडतात..कामस्य आप्तिम्" या पदान पूर्ण- 
कामत्व दङूविठं अहि. तं परसेश्वरस्वरूपामयं किवा ब्राह्मी स्थितीम"येच सभवत. 
श्रतीनें देखीर परमेश्वरारा आप्तकाम असे विरोषण देकं अहे. त्याचप्रमाणे अदी 
विशेषणे, ब्राह्मीस्थितीला अनुलक्षूनही श्रर्तीत येनात. ( मु. ३-१-१० पृ. ९१- 
९२) गीताशा्लांत तर् ब्राम्ह स्थितीला अनुलक्षन या पूर्णकामत्वाचा स्प खुलासा 
केखा अहि. ( गीता >२-७० र. दौ. धृ. ८३) जगदाधार, स्तवनीय, सर्वव्यापक 
दत्यादि विरेषणे परमेश्वरालाच कदा लागू पडतात तै निरा सागावयास नशन, 
म्हणून प्रस्तुत मच्र त्याज्य अशा विषयापभोगाच्या दष्टीन न कावतां नचिकेता ज्या 
ब्रह्मवस्त्वर ष्टी टेवृन उपभोगमार्गाचा त्याग केटा, त्या व्तूङ्डच हया अर्थ 
खावर्णे योग्य ठरतं. आणि मग निर्भयतेच पैकतीर, स्तवन करण्यास योग्य, सर्वत्रे 
व सव्यापि इत्यादि विरषर्णे विसंगत व।टरण[र नाहः. 

हे मार्भ जो हं अक्षर ब्रह्मत्व जाणत नाह), त्याच्या सत उपासना नागि - 

वंत होतात. अथात जा हँ अक्षरतत्व जाणतो त्याचा उपासना अनंत म्हणजे 

अविनाई॥ होते, अङा अ्थचिं याज्ञवत्क्यायै स्पष्ट वदन वृहदारण्यकांत आह्, 
{ बृ ३-<-१० ) ̀ कतोरानंत्यम्, है विरेषण बृहदारण्यकांतील याज्ञवस्क्याच्य। 
अभिप्रायाला अनुञ्चरूनच अदि. अही घडधडीत अनेक प्रमणं दिसत असतांना 
मायावादी विचारसरणीम, जी अर्थपरपरा षोटूलन दिखी तिच्या बहिर पाऊं 
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टाकण्यास के, णीहौ प्रवतत ज्ञाखा नाही. मायावादी विचारसरणीखा नचिकेतानं 
जग(चा त्याग केला आहे, असँ सिद्ध करावयास पाहिजे होर्ते, तं स्तुत मत्रांतील 
एका करियापदाच्या आधारां, तिद्ध करण्यांत आं आहे, परत मायावादाना हा 
निवन साप्रदायीक आग्रह आहे. कारण तो श्रति, भगवद्रीता वेदान्त्ाल्नांतील 
प्रतिपादय सिद्धां व युक्ते इत्यादि कोणत्याहि प्रनाणाका जुन्भ्यासारखा नाहा, 

म्हणून तो अथ सर्वस्वाच सोन देणे भाग आद. यमधर्म म्हणतो, हे नचिकेता ' 
त खतेखर धीर म्हणजे बुद्धिमान् आहेस. कारण प्र्णकराम, ( सर्व मनोरथ पूर्ण 
करणारा ) जगदाधार, उपासनेखा अनेतत्व देणारा, निभयतेची पराकाश, स्तुति 
करण्यास योग्य व सर्वव्यापि असा परमात्मा हेव अप्रलं "येय समजरास् आणे, 
त्यावर दष्टि.ठेतरून पैर्यानं या रेवधीचा म्हणजे उपभोगमागीचा त्याग केखास 
त्याअथी त् ब्रह्मविद्यला सर्वस्व पात अहिस. असा प्रस्तुत मत्राचा अर्थ सर्वतोप्ररी 
निदे।ष, सिद्धांताला अनुकूल, श्रति व भगवद्रीता यांना अनुसरून असाच वसतो, 
व वुद्धवादाच्या टष्टीनं हाच अर्थ सयुक्तिकं ठरतो. | 

त दुदी मृढमचुभ्रविष् 
गुदाितं गहरं पुराणम् । 

अध्यात्मयागाधिगनन देव 
मत्वा धीरो हषेशे(को जहाति ॥ १२॥ 

तम् दुदैशेम् गृढम् अनुप्रविष्टम् गृहितम् गह्वरेष्ठम् पुराणम देवम् 
अधात्मयोगाधिगमेन मच्वा धीरः हषंशोको जहाति । 

त्या दिष्वण्याप् कल्णि ( सुषम ) मूटढांत शिरल्ल्या ( गृह्य ); 
बुद्धामध्यं अषटेल्या, गुप्त व अनादि देवाला (परमाल्५ला) अध्यालम- 
योगाच्या म्हणजे स्थिरबद्धौच्या प्राप्ठीनं ८ स्थिरबृद्धी-प्राप्त क्षाल्यानं ) 
( कढ २.३.१०,१ १ ) जाणून बुद्धिमान् मनुष्य हषशोकांचा 
त्याग करितो ८ सषदुःखातीत होतो. ) 

[ या मत्रांव भआत्मतच्वाच्या सुक्ष्म स्वरूपाचे ब्र्णन के आद्कमागीर मंत्रांत 
जगष््वालक परमात्म्थाचें वर्णन केर असून प्रस्तुत मत्रांत पिडाचा चालक जो 
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आत्मा, त्याच्या स्वरूपाय वणन केलं आहे. ये्थं वुद्धीला अनुलक्षून गृहा हा 
ङाब्द आखा अहि. केट, मुख, फिव। मस्तक यांतीर पाक भागांना गुहा हा शब्द 
खावण्यायी प्राचीन ऋषी ची पद्धतीच अहि. दुर्दशी म्हणजे दिसण्यास कठीण असा 
ङाब्दार्थ असला तथापिं दंद्ग्राह्य नन्हे म्हणजे अतींद्रि असा याचा अर्थं 
समजावयास पाहिजे. त्याच प्रमणं गब्हुरेठम् या हाब्दाचा श्त असा अर्थं दिला 
आदि, त्याचं तात्पर्थ असं की, कोणव्याहि क्रियिचा ज्याखा प्रत्यक्ष स्पदी होत नाद, 
आत्मा परमारम्याह्रून भिन्न नसल्यामर्े त्याखाहि पुराण म्हणजे अनादि हें पिरे- 
षण योग्य ठरते. सर्व दद्रिरे मन व बुद्धि यांतीरु दोष नष्ट होऊन त्यांच्या साम- 
याचा पूण विकास होणें, हँ आस्म्याच्या ज्ञानविज्ञानावरच मख्यत्वं करून अव- 
उबन असल्यास त्या विकास।कच अध्यात्मयोग असं म्हणत।त या अध्यात्म- 
योगार्नेच मनुष्य बुद्धियोग-सपन्न होऊन मक्त होतो, असँ या मलाचें तात्पर्यं आहे 
या मत्रांत आल्मतचाचें मख्य रक्षण आले अहि, अर्स सूष्ष्म ट टीन मत्रां तीर सर्वे 
विरोषणाचा विचार केल्यास स्पष्ट दिसून येत. 1 

पतच्छत्वा संपरिगृष्य मत्यः 
प्रवृष्य धम्थमणुभेतमाप्य | 

स मोदते मादनयि हि ष्ष्वा 
चितं सद्म नचिकतसं मन्य।। १३ ॥ 

सः मयैः एतत् श्चत्वा सपरिगद्य प्रवुद्य धम्धम् अणम् एतत् आप्य मादनी 
यम्र कुब्ध्वा मोदते हि । नचिकेतसम् सद्म विवृतम् मन्ये । 

तो पुरूष हं ८ ज्ञान ) श्रवण क्न; म्रहण क्न, मनन करून 
( तुलनालक अभ्यास करून ), धमेविहित व सुषम असं दं आस्म- 
ज्ञान पूणे ज्ञाल्यावर व आनंददायक ( आसमसाक्षात्कार ›) क्चास्यावर 
निरतिश्यानंद् पावतो. नचिकेताला हं ( ज्ञानरूप ) घर उघड चालं 
आहि असं मला वारे. 

[या मंत्री रिक्षण सपादन करण्याच्या तीन पायच्या दर्हविल्या आहेत.श्रवण, 
संपरिग्रहण व ॒परब्ृहण अदी द्यां नव दिर अदित. श्रवण, मनन व॒ निदि- 
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ध्यास असा कम उत्तरकाखीन वेदान्तभ्रथांत दिरेखा आढन्तो. तो प्रस्तुत मतां - 
तीर क्रमाङीं ताद्वन पाहतां त्यांन बराच फरक दिसतो, श्रवण म्हणजे अध्ययन, 

न॒सतं पुराणश्नवण नन्हे. संपरिग्रहण म्हणजे अभ्ययन केलेल्या शाख्रीय विषयाचा 
संग्रह विवा सवथ करणै. आणि प्रवृहण म्हणजे इतर जाघ्रांडी तुख्ना करून 
अधीत विषय निश्चित करण, शिक्षणसपादनाचा असा हा करम अहि. पाठ व 

चिन्तनिक्रा असे दोन ब्द जुन्या पठई।तीर दाघ्राध्ययनाच्या सेप्रदायांत रूढ 
अहित. रेजचा धडा गुरूजवॐ समजून घेणं, यासच पाठ अस म्हणतात; व्याच 
अथान येय श्रत्वा हँ पद् आलं अदहे.समजून घेतठेला धडा जदाचा तसाच घोटून 
व विचार करून बस वेण हीच चिन्तनिका होय, ह्या वचिन्तनिक्रच्या अथाचें दर्शक 
असें से परिग्रह हे पद् अहि. हे दोनच भ्रकार जन्या संप्रदायांत चाद आहेत. तौल- 
निक अभ्यासाचा तिसरा प्रकार उत्तरकारीन अध्ययनक्रमांत बद पडखा असावा, 

असे दित. जपर्यत परा व अपयाविदा ह्या दोहाय अध्ययन जोड चाद हेति 
तोपर्येत तुलनात्मक अभ्यासाची अत्येत आवदयकता होती. परतु कालांतरं ही 

जाडी फुटली. व्याम ब्रह्मावियेतून तुलना८्मक पद्धति नषट॒ज्ञाी असँ म्हणण्यास 
हरकत नादी. कारण केवर आत्मविदयेच्या अभ्ययनांत तुखना्मक पद्धतीला वाव 
मिन अशक्य आहे. मायावादाच्था दश्रान जगास सपरेर मिथ्या टरवित्यावर सत्य 
व मिध्या यांमध्य तुलना करणं असंभवनीय वाद्रू खागले, तर त्यांतं करसे नवर 
ना. प्रस्तुत मंच्रांत शुद्ध आत्मन्ञानाखाच धम्य हँ नरेषण दिर अहे; तं लक्षांत 
ङेवर्णे जरूर आदे. त्यावकून वैदिक ध्मीची मर्याद्। करी आत्रह्मस्तनपर्यंत 
व्यापून राहिरी अहि, तँ चांगरद्व लक्षांत येल. ब्रह्मन्ञान हा वैदिक धमचा 
आत्मा अहि. या ज्ञानांतच सर्व॒धार्भक आचारविचारांच पर्थवसान व्ह।वयास 
पाहिजि. असा उपानेषत्करत्यी ऋध।चा कटाक्ष अहि. वैदिकधमीतीर ही वस्तुश्थिति 
मायावादाखा प्रसंगविरोषीं बरीच अडचणीची वाटते. कारण ब्रहमज्नान हाच वैदिक- 
धमाचा आत्मा असं मानस्यावर धर्माघ्मीनिर्णय किंवा कार्याकायै व्यवाध्थात 
इत्यादि गोटी याच ज्ञानावर अवलेवून अहित, भसे कवल त 3 गतै आणि 
मग उदासीन व अत्यंन निष्किय भा सेन्यासमार्माला श्रुतीचा मिराव। 
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तसा मिक्त नाही. म्हणून मायावादी त्रथकारांनीा आपल्या रथात या रत्रांते।ल 

उतारा धेतत्यचि फारस कोटे अ,ढक्न येत ना. मग्यावादा या पदाचा विचार 
करोत अथवा न करोत. अभ्यासकांनीं माल धस्थं या पदाचा अक्दय विचार 
करावयास पािज. कारण वेदान्त व व्यव्हार हे परस्पर सुगत अहित कीं 
विसगत आहेत, या महत्वाच्या प्रश्नाचा उल्गडा करण्याचे कामी त्याचा पुष्केड 
उपयोग हाणार आहे. 

८ ८ म ~ - ४ (९ 
. {वृतं सद्म नाचेकेनसं मर ` या वाक्याचा अथ करताना नाचे 
केतसम् या पदाचा चतुर्धीक्षारखा अर्थं करावयास पाहिज. म्हणजे नचिकरताला 
ह ज्ञानरूपा ग्रह खुर आहे, असं त्याचं तात्पर्यं लक्षांत येईल. ] 

द्यप्रमाणे ज्ञानाची महती व॒सखतम्ची पात्रता यमाचे तदन 
रेङल्यावर नयिक्रेता म्हणालाः-- 

अन्यत्र ५्मदन्यत्र(धम दन्यत्रास्मात्कृताङतात् । 
अन्यत्र भूतच्च भयाच्च यत्तत्पदयाक्ति तदद् ।॥ ६४ ॥ ` 

यत् तत् धमात् अन्यन्न अधमोत अन्यत्र अस्मात् कताछृतात् अन्यत्र भूतात् 
च भष्यात् च अन्यत्र पर्यसि तत् ( माम् ) वद् । | 

जं कांहीं धमोहून ( गुणाहून >) निरा, अधमाहिन ( निगुणाहून ) 
निरा, कममाहन वेगे, अफ़माहून वेगडे मूत व॒ मविष्य ॒द्याहरन 
भिन्न अपं तुहा दिसत तं मला सांग. 

[ मन्न बारा व तेगा यात क्षिन्ज्ञ असाजो अपषत्मा ह्वचिच मुख्यस्वैकर्ून 
वणीन क्षारे अ!हे. तैं रेकल्यावर पर्मात्मतत्व समज्ञन येण्याकारतां नचिकेतानं हा 
प्रक्न केला अहि. धर्म अधर्म हे शाष्द् नानार्धी अहित. यांत धर्म॑ रशेब्दाचे 
जितके अ होण्यासारखे आहित, द्यावा अभात्र अधम शब्दान ददीविला जातो. 
परतु क्रियकहक व काठदरोक भशीं पदँ पुटं आली अक्व्यामूरं खा धोरण्नैच 
वर्मराब्टाचा अर्थ ठरविणो साग आहे. याभ्रमाणं गुण व॒ गुणाभाव हेच अथ 
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ग्राह्य दिसतात. पुण्य व पाप असे अर्थ देखीर या ध्म धर्महाब्दचि होतात. परतु 
पापपुण्यरपिक्षां गुण व यांचा अभाव हे अर्थच ाल्नीथ दृष्टा सयुक्तिक होत. 
कारण, प्रदयक्ष क्रियिपासून देखीर अलिप्त राहणार परमत्मतत्व॒पापपुण्याद्रून 
निराटें आहे, असें म्हणण्याची गरजच उरत नादी. 

ज्या वस्तूमर्ये भरत्यक्च क्रिया समवते, तेच तिच। अभाव संभवतो. 
करियिचा ब्रह्मतत्वाङीं प्रयक्ष सवैध येत नाहीं. म्हणजे ब्रह्मवस्तूभर्ये क्रिया संभवत 
ना. अथात तिच्या अभावाचाही सेबध तेयं यऊॐ क्चकत नाही. म्हणून तें कृत 

व अकृत यांन निरा आहे, असँ मत्रा म्हटटं आ. भूत व भविष्य ( भव्य ) 
हे काचे दोन भाग आहित. याद्रून हँ तत्त निरा अदेः अकष स्हणण्याचा 
अर्थं इतकाच कीं, कोणतेही कालिक परिमाण या तत्वांस लग् पडत नादी. पदा- 
थच ज्ञान होण्यास जसे ल्याचें बाह्य गुणधम कारण होतात, तसच कार ६ देखीक 
पदार्थन्ञानाच एक महृर्वाचै कारण होतें. पदार्थाची उत्पात्त, त्याची वाढ, क्षय 
व ना इत्यादिकांवरून द्याचा कार निश्चित करतां येतो. पदाथचिं पूरणज्ञान 
होण्याक्त त्याचा काली समजावयास पािजे असं आधनिक डाचखार्ने देखीर मान्य 
कें अहि. सूरटःतीर लहान मठे पदरथ स्थल व का यांची सेवद्ध अदित. पण 
परमःर्मवस्तु तदी नस्षल्यामुटं ती स्थल्कालंहून निरान्ध आहे भस म्हणतां येत. 
सा्रंडा-गुण व दयाया अभाव, क्रिया व॒ तिचा अमाव आणि भूतभविष्य, 
इसयादि कारिक परिमाण यांहून निरा अरस ज कांही तत्व तू जाणतोस 
तेच आतां मला सांग. अरी। नचिकेताची प्रार्थना अदि. गुणातीत, क्रियातीत व 
कारासीत अद्या वस्तचै ज्ञान नचिकेतालः हवे अष्टे. ] 

सर्य वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाः सि सणि च यद्धदग्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पद् संग्रहेण त्रवीम्येमित्येवत् ॥१५॥ 

यत् पदम् ( इति ) सर्वे वेदाः आमनन्ति सर्वाणि तपांसि वर्ईैन्ति च, य् 
इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम् चरन्ति,तत् पवम् ते सग्रहेण ब्रवीमि ॐ» इति पतत् । 
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जँ प्राप्तव्य श्टणन सवे वेद सांगतात आणि जं सवे प्रकारची तपं 
प्रतिपादितात ८ जं तपांचं साध्य आह ), उवाचो इच्छा करणारे 
ब्रह्मचयेवताच आचरण करितात ८( विद्याभ्याच्च करितात), तं पद 
तुला सेक्षेपानं ( थो दकया ) सांगतो. ॐ हेंच तें पद् होय. म्दणजे 
ॐ हंच स्यः ब्रह्माचं नांव किंवा प्रवीक्र आहे. 

[्रष्तुन मंत्रांत “कारा चं वणन आरं आहे उकार हा दाव्द् सगण व निशुण 
अङ्ञा व््याचा वाचक अहि, असं प्रश्चोपनिषदांन स्प म्हटल आहे. ( प्रश्न. 
५ पु. ८६1८७ ) वाड्यय्, क्मानु्रान व नीतीडाख यांचा समन्वय एका बह्म 

तत्वावर्व केखा आहे. मीमामाङ्ञास्रंन समन्वयाच्या प्रश्वास कारव महत्व 
आट अहि. ज्या तत्वार्न एकंदर अ्रधाला एकमव्रीपणा येतो, स्या तच्वां कडच 
ग्रेथाचा प्रदयक्ष वा अगप्रयक्ष सनघ जोन दाखाविभे याच समन्वय असे म्हण- 

ताल, पूर्वमीमासा व उत्तरमीमांसा या द्नही शान! वेदिक वाञ्याचा समन्वय 

कसा करावयाचा त दाखवेङं आहे. परत प्रवमीमांसाकाराना मच्रव ब्राह्मण दहा 
भाग मुख्य धरून यज्ञादि किया-विंघीच्या तत्वावरच वेदौचा समन्वय केखा आहि. 
अणि उत्तरमीमांसाकारानीं बरेदांतीर उपनिषद्धाग म॒ग्व्य धनन ब्रह्मतत्वावरच 
समन्वय केला आह. प्रस्तुत मघ्रांत देखीर लीच समन्वयाची कल्पना दिम॒न येते. 
सथ वेदानीं ब्रह्मत्व हैव अंमतिम साध्य म्हणून उपदेशेलं आह. व्रते, वैकल्यं 
किंवा जप, तप इत्यादि अनुष्टानांचे अविनाक्ी असें कोणतं फर असेक तर् 

ब्रह्मतत्त्व हैव हाय. त्याचप्रमाणे दंद्वियनिग्रह, आत्मसयमन व भप्रानधारण। इत्यादि 
विष्य परिश्रम करावयाचे तर" ते याच ब्रह्मप्राप्ीकरितां . अस तं परन्रह्म एकाच 
ङाब्दंत सांगावया्च क्ञात्यास उम् हाच तो शब्द हेय. असा प्रस्तुत मन्राचा 
अभिप्राय अदे. ] 

पएतध्यवाक्षरं ज्म पतभ्यवाक्षरं परम् । 
पतश्यवाक्षरं ज्ञाप्वा यो यदिच्छति तस्य तत्॥ १६॥ 

एतम् हि एव अश्चरम् ब्रह्म । एतत् हि एव अश्चरम् परम् । एतत् हि अक्षरम् 
ज्ञात्वा एव यः यत् इच्छति तस्य तत ( भवति), 
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इच ( ॐ ) अक्षरब्रह्म होय. हेंच अविनाक्षी श्रष्ठत्च होय, हं 
अविनाशी तस्व जाणल्यार्नेच जो जे इच्छिता ते तें पावतो (मिलितो). 

[या मच्रांत ज्याच माहास्म्य सांगितर्टँ आहि, तं “कार या दाब्दानँ विवक्षित 
असखल्या ब्रह्मत्वा अहि. केवल ४८ या राब्दाच नन्हँ. राव्द् म्हटला की, 
उत्पत्ति, स्थिति, ख्य, शुद्धता, अ्ुद्धता इल्यादि गणधम व्याच्या भवती जमतात 

"आणगदहं सवे गृण वक्रार्क असव्यामन्या गुणाना विशिष्ट असख्त्या रब्दास 

विकार युद्धतत्व असं मानतां येत नाह(. म्हणून मलांतीट अदय जनेवश्न जश 
तं :“ या र्व्दाठच रगृ होतेस दिसं, तथै तात्पयीवषून ह ब्रह्मवस्तूचैच 
महालय असस्प्राचँ [तिद्ध हीते 

“काराय वाच्य ज पथ्रह्म तंच अविनादी तत्व आहे. या परब्रह्माचै ज्ञान 
स्ाल्यानं मनुष्याय सै मनोरथ पूर्णं होतात, म्हणजे तो पूर्णकाम होतो. या 
हेतूलैच (कामस्याप्तिम् › हं चिरेषण अकराव्या मलत प्रारमीच धाते आहे. यावरून 
प्रस्तुत मत्र व अकरावा मच्रहे तुल्य अभिप्रायाच कसे आहित, त चांगरेच लक्षांत 
येद. | 

"एतदाटम्बन - श्रष्ठमेतदालम्बने परम् । 
पतद्ाछम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मीयते ॥ १७ ॥ 

एतत् श्रष्टम् आखम्बनम् । एतत् परम् आरम्बनम् । एतत् आरुम्बनम् 

श्तात्वा बह्यरोक महीयते । 

हेच ( ब्रह्मापरपतीचं ) श्रेष्ठ साधन अहि, हव उत्तम आश्रयस्थान 
आहे. हँ आश्रयस्थान जाणस्यानं ( मनुष्य ) ब्रह्म्वरूपंत आनद 
पावतो ( ब्रह्मह्प होतो, ) 

[ या मच्रांतील आङबन हा दाब्द कार महत्वाचा आदहे.आधार,माग,व साधन 
असे द्याचे अनेक अध .प्रकरणाच्या टषटीन ह्य ठरतात. "प्रस्तुत मर्त ज्ञानूप्रधान 
अक्षी प्रणवोपासना विवक्षित आहे, हँ त्यांतील ज्ञात्वा या पदावरून. सिद्ध होते, 
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या उपानच ब्रह्मप्राति हं कल अहे. प्रणवोसनेवें सदेत घणीन प्रश्चोपनिष- 
दाच्या पांचव्या प्रश्रांत क्चाठं अहि. (भर. पृ, ८५ ते १००) 

न जायते शियते वा विपश्चि- 
श्नायं कुतधिप्न बभूव कथित् । 

अजो नित्यः शाग्वतोऽय पयणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीर | १८ ॥ 

अयम् विपश्चित् न जायते भ्रियते वा। अयम् कुतमश्चत् न बभूव! 
कश्चित् ( अस्मात् न बभव ) । जयम् अजः नित्यः शश्वतः पुराणः शरीरे हन्य- 
माने ( अपि) न हन्यते । 

हा ज्ञनस्ठकूप ( आला ) उन्पन्न हात नाहीं किंवा नाङ्ञ पावत 
नाही. हा कञ्चापासूनदही उयत्न क्षारे! नादी किंवा ह्याच्यापसून 
कोणी ( प्रत्यक्ष ) उदत्न हात नाही. हा जन्भराहत < स्वयंभू >) 
नित्य, अविकारी, व अनादि असून शरीराचा नाश क्षाखातीदहा 
नाच पावत नाही. 

[ या म॑तांत आ्म्यायं वर्णन केऊ अहि. नह्य व आत्मा दह एकच तत्क 
सदि, अस। यांतील अभिप्राय महि. सृष्ट पदार्थे ठिकाणी, सहा प्रकारचे विकार 
( स्थित्यतःं ) कसे होतात ते पूर्वौ सांगितङच भेत. यपि एकष्ौ विकार 
आल्म्यावर घत नाही. एकंदर ¶िडब्रह्माडरूथ सृष्टि आतमतस्वाचीच बनडा 
अहि. या आत्मतच्वाङा कें आरंभी होत नाही. व त्याचा शेवटी कोर्ट 
लागत नष्टौ. त सवेन्यापि असत्यामुे, आत्मतत्व नाहीं अङ्ञी जागा अगर वेष्ट 
कल्पनेन देखो भानतां यावयाची नाही. पदू्थं ज्याच्यापासून उत्पन्न होतो ता 
व्यक्तिश्चः आपल्या जनक पदार्थापःसून भिन्न अरते, परंतु अशा भेदने 
साक्षात् आस्म्यापासुन कोणी उत्पन्न ज्ञाला असे म्हणतां याद्या नाही. सृष्ट 
बह्मतज््वापासून उत्पन्न होते, भसं श्रर्तत अनेक दिकार्णी सगितरं अस, तरी 
डी सृष्टि या ब्रह्मतस्वाहून भतथत भिन्न आहे अरस म्हणतां याययाये नाहीं. 
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जरी सृ ब्रह्मतच्वापासून उत्पन्न क्ञाली असला तरै त्यामुढं ब्रह्मतस्वावर त्याचा 
सर्च परिणाम घडत नाही. 

नित्य व दाश्व॒त है दोनी शाब्द जरी समानार्थक असक, तथापि त्यांत 
थोडासा फरक आष. तो अस। कीं, नादा न पावणे, आणि दुसन्याकटूनही ज्याचा 
नाक केखान जणे. का कपए्क लक्षात घेतल्यावर् नित्यव शाश्वत या दाहो 
चीही अ्थदृष्टया व्यवस्था खावतां येते. त्याचप्रमार्णं उत्पन्न न होर्णे व॒ व्यक्त 
न होणें अशा फरकानं अज्ञ व पुराण या दोनी शाब्दांची व्यवस्था छावरतां येते. 
पदाथार्चै बाह्यस्वरूप म्हणजे श्चशर नारिवैत असर तरी त्याचा संघटक जे आत्मा 
तोद नारशिेवत आदे असं मानणे बरोबर नार्हः. कारण पदा्थच्या अतर्यामीं 
असर संचटकं ततस, पदार्थाच्या। बाह्यस्वरूपावर अवलबृन नस्ते. पदार्था 
अवयव किंवा गुणधम यांचे आस्तित्व मात्र या अंतयामि श्क्तावर पिवां तत्वावर 
अवरेबून अस्ते. क्विजर्णे, आधात हणे किंवा अवयवरचना विघडर्णे, इत्यादि 
कारणांनीं पद्थव्च्या बाह्य स्वरूगचा नार होतो. परंतु ती करण्याच्या अतस्त- 
त्वाय धक्का कावू ज्॒क्रत नात. सारांरा-जगाम्यै र्ती वडामोडी शोत 
अस्षल्या तश व्यांच्यापासून आतमतत्व ह अलिप्त असतं आंणि म्हणुनच ते पूर्ण 
निर्विकीर आहे अति ठरतं. हा मैत्र थोज्याज्ञा फरकनि भीतेत आला आहे. 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तु -दतश्चन्मन्यते हतम् । 
उभो तौ न विजानीतो नायः हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 

हन्ता हन्तुम् मन्यते चत् हतः हतम् मन्यते चत् तौ उभी न विजानीतः, 
भयम् न हन्ति न हन्यते । 

मारणप्णरा (द्या अस्याला ) मारण्याजोगा मनील तर रवा 
मारला गेलेला ( मनुष्य ) हा आला मारा गेला अर्॑ समजे तर 
ते दोवेहि ज्ञानी नद्हित ८ अज्ञानी होत). कारण, द्या ( आसा) 
माशेत नं करवा मारला जति नाही. 

[मागाल मच्रांतार नित्य व श्ाश्वतया पदर्चिं अधिक स्पकरण करण्या- 
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करितांच प्रस्तुत मत्त आला अहि,भसे दिस्त. मारणं व मरणं या क््यिला मानर्व 
ध्यवहारत अत्थत महत्व असषल्यामु, त्यांचा विरेष उछेख करण योग्यच अह. 
*‹ जीवो जीवस जीवनम् म्हणजे प्राण्य(ची उपजीयिकः प्राण्यावर्च चाकावी 
असा निस्रगीचा नियम दिसतो. पसु तो न्याम्य अहि असें मानवी बुद्धखा वाटत 
नाही. म्हणून जगांतीर अनेक ज्ञान पुरुषान या हिस(मय नैसर्गिक प्रवरतीला 
स।जपर्यत कसून विरोध केला आहि. या विरषाला दिद्संस्र्तम््यच किंचित 
यज्ञ आर आहि असे दिसर्ते. ही यशाश्चता अलिक मानवी जातीच्या टी 
जमेस घरण्याईतका मोदी नादी, हं कवल करण्य(स हरकत नाहीं. मनुष्यान 
मन॒ष्याला मारूं नये, हं तत्व माल जवक जव्रर सर्वाना मान्य अछ आहे, असं 
म्हणण्यास हरकत नाही, एवच्या बाबर्तोत तरै मानवी बुद्धीनं निसर्गावर विजय 
मिक्विखा आहि असं स्ते. मनुष्याचीदही न्यासय वुद्धौ कितीही सर्वमान्य 
असली तथापि एकान दुसव्यास म।रणं, हा व्यवहार मनर्वी जार्तै(ति कारसा बद् 
द्षाठेका नाही. अन्यायाचं परिमाजन व न्यायाव सरक्षण कणण्या्कास्नां म्हणून 
दुष्ट मनुष्यांचा नाञ्च करण्याचा प्रसंग ज्ञानी पुरषावर देखील येता. असा वदा 

आत्म्याचं अविनाशित्व व॒ दहाचं व्रिनारत्व लक्षांत धऊनच वरील न्याय- 
बद्धीर्चे समाधान कर्वे कागतं. या समाधानास उपयोगी पडणारं तत््वच 
प्रस्तुत मलत आं आहे, व ॒-नगवान् श्रीकृष्णा अजनचा होक निवारण 
करण्याकरतां याच तच्वाचा उपयोग उपयांग केका अहे. ( गौत २।१९ ) 

अणोरणीयान्महतो महीया 
नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । 

तमक्रतुः पद्याति वीतशोको 
ध्ात॒प्रसदान्माहमानमात्मनः ॥ २० ॥ 

अणोः जणयिानू महतः महीयान् ज्मा अस्य जन्तोः णुष्टायाम् नहित 
धातुप्रसादात् अक्रतुः वीतराकः ( पुरूषः ) तम् आत्मनः महिमानम् परयति । 

चल्माह्न स्क ब व्वापकरहन व्यापक अषस्छा द्या व्राण्याच्य 

(माणिमात्रांच्या ) बुद्धीमध्यं स्थित अतो. धात् म्हणजे दत्रिये, मः 
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व ॒बद्धि द्यंच्या प्रसन्नतेच्या योगाने निष्काम व दःखरहित आल 

मनुष्य द्या जास्याचा महिमा ( यथाथ स्वप ) आव्छखता. 

[ हा मेनन नारायणोपनिघदांतहि आरा अहि. था पेर्वातील निरनिरारे भाग 
पुष्कर ठिकाणी येतात. त्यावरून प्रस्तुत मव प्राचीन वैदिक्रवाञ्यांतूनच 
आला असावा, असँ दिसत, माशारु मंत स्षेचक्ञानच्या स्वरूपाचे वर्णन र्त. 
व त्याचं क्षवज्ञ आम्या्चै परमात्मस्वरूपानें येथें वर्णन आर अहि. जीवात्मा च 
परमात्मा हे एक्रच अहित, भिन्न नात असे श्रतीखा दङीवावयाच आहे. मागर 
दोनही मल आत्म्याचा हशर असेल संबंध जमस धरूनच त्याच्या स्वरू- 
पाच वर्णन करितान. तसच या नतांत देखील रारीरसवधाची कत्थना घेऊनच 
आसत्म्य।चं परमात्मतच्वास्ी णेक्य दाखविर आहे. असं ‹ जन्तोः ' या पदावरून 
दिसत. सूक्ष्मा्रून सूक्ष्म व मोग्वाहन मोग म्हणजे अस्यत सूक्ष्म व॒ सर्वव्यापी 
असं तत्व प्राण्याच्या वुद्धील वास करिते यथं वदधखाच गुहा असँ म्ह 
अहि. ईइदिर्ये, मन व बुद्धि हे मानवी ङाशरावीर मुख्य धातु होत. ज्ञानविज्ञान 
स्वधर्मसेवा, किंवा तपश्चया यांच्या अनुष्ठानाने अंतःकरण निभल होतें; व॒ अतः 
करण्प्रयी ह जुद्धी ₹इंदरियांतन देसल प्रकट हतं. याप्रमाणं अंतरंग निर्मल व 

तेजस्वी क्चाठ अक्षतां मनुष्याच्या उपभोगवासना नष्ट होतात. वासनाँमु उत्पन्न 
होणारे रेगद्रेषादिविकार वासनांचे बरोबरच क्षीण होतात. आणि मन व दद्धि 
याना खरी प्रसन्नता प्राप्त होते. अदा प्रसन्नावस्थत स्वाधत्याग, ईश्वरभक्ति, इत्यादि 

सदगुणांचा पणा विकास होऊन सरी निष्काम व्रत्ति उत्पन्न होते. आणि सर्वदुः 
सांचा निरास होतो, गीतमध्ये या तच्वाचा मांडणी उत्तम केरा आहे. ( गीता 
२।६९४,६ ५. रहस्य्द्पिक्रा पृ. <> ) या प्रसन्नावस्थटाच गतत समत्व िवा 
साम्य असे म्हटके आहे. ही साम्यावस्था सपादन करणं हंच मनुष्याचै आद्य 
केलेव्य होय. ही प्रसन्न अली साम्यवस्था अभ्युदयनिः्रयसप्रापतीची योतक 
असल्याने तीच ब्राह्मीस्थिाते होय असं ठरते. ( गीता ५।१९. रहस्यदीपिका पु. 
१६६ ) या ब्राह्मीस्थितीस वुद्धि प्राप्त स्लाल्यावर तिला ञआत्मतत्वाचा महिमा 
पूर्णपणे समजते. असा या मताचा भावाथ अहे. ] 

< 
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आस्रीनो दूरं बजाते 
हायानो याति स्वेतः 

कर्त मरामद् देव 
मदन्या कज्ञातमहति ॥ २९ ॥ 

जासीनः दूरमूत्रजति । शानः सवतः याति। तम् मदामदम् देवम् मदन्यः 
कः जातम आहति । 

( हा आला ) स्थिर असन दूर् जात। व निद्रेत ( शात ) असून 
सव ठिक्राणीं गमन करिता, व्या सानद व निरानद देवाला ( तेजो- 
मय आस्या) ओढ्डखण्यास मजाशवाय दसरा काण समथ आहि : 
( निधभक आल्याच्या टिकी उपार्धीमं पस्परविरोधी धमं 
द्तस्तत अत्तद्यातुन्ध सुक्ष्षदय। जनापुषावाचून इतप्तना ता समजण 

ठक्य नाही.) 

[ परस्परराविरुदध धर्माच वर्णन आ असतां त्यांची दोन रष्रा्नी संगति 
खावावी रागेते. एक ताल्विक व दु्तरी ओपापिक. याच व्यादोन दृष्टि होत 
जीवात्म्याच परमाल्म्याज्ञी एेक्य अस्षटे व तं समज तथापि अंतःकरण, ₹शर 
व बाह्य पदाथ यांच्या त्याचा संबध तुरा असें होत नारी. यथं डरीर, व मन 
या उपाधि अहित. आत्मह्षान सलार तरी यांच चल्नवलन बेद् रहात नारदी. म्हणृर 
हा जञानवान अतएव परमात्मस्वरूप स्ाठेखा आत्मा हिडणे, फिरणे वगैरे स 
क्रिया कशतच असतो असे दिसत. परतु तात्विक टृष्रथा आत्मतच्वाचें स्थेयं नाक 
बुल करतां येत नादी यावरून तत्वतः स्थिर पण व्यावहारिक दृष्टीने गतिमान अर 

आम्याविषर्यौ म्हणावे लागतेै.'आसीनः व “यान "ह्या दोनी पदांनींविेष प्रकार 
प्रच दालविठे अदि मदन्यो ज्ञानुमर्हति" या वाक्याबदुरु अमन ईका उत्पन्न होण 

साहा जक आदि. कारण, माद्या चन कोणास समजणार ? ह वाक्य प्रोढ्तीः 
दिसर्ते.. यमधमीसर अशा गर्भौष्ती करण्यचं कांच कारण नब्हत. श्चा वाक्यां 
तील शाब्दयोजन। बदद्धन दुक्षच्या शतै अर्धं करतां आला तर अभ्यासङ्न 

^ 
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तसा प्रयत्न अवदग्र करावा, मदन् + यः असे शव्द तोडछ तर खखाम्यै गुग 
होणारा असा कोणता मनुष्य हँ आत्मतत्व जाणू इाकेर ? असँ प्रश्नाथक तात्प 
निघते. पण ष्या वाक्यांतीर मदन् या पदाचा अथं वेगा करावा लागतो. 
दी अडचण दू करण्याकरितां मागील ` मदामदम् ` या विङषणाचा देखील 
अथ बदलावयास पाहिजे. तो असा मि, मदं इयणज अहकारदि वेङ्घार, त्यांनी 
रहित. असा त्या विरेषणाचा अर्थं करितां येता. नित्िक्रार अज्ञा परमात्म्याख 
विकारयुक्त मनुष्य कसा जाणू इल ? असें या दुसन्या वाक्याच तात्परथ निरते. 
ते कसंदी अस, तरी प्रस्तुत म्रातील दुसरे वाक्य आजपर्थतच्या टकाकारांना 
सुद्धा अम चमत्कारिक वारय आहे यात हका नाही. सारांश-अंतःकरण 
निदो व निर्विकार स्चाल्याकतिरयज परमात्म्यार्चे पूणं ज्ञान होणार नाही, इतकैच या 
मेच्राच तात्पर्य आहे. ] 

अदहारीरशाररेष्वनवस्थप्ववस्थितम्। 
महान्तं विभुमात्मानं मस्वा धीरा न शोचति ॥ २२॥ 

अरारीरम् (अपि) अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम् महान्तम् विभुम् 
भात्मानम् मत्वा धीरः न शोचति । 

स्वतः ठारीररहित ( निराकार ) असून अनित्य पदाथामध्यं 
मरून राहिरेल्या महान् व्य।पक आस्याहा जाणल्यनं, बुद्धिमान 
( ज्ञानी ›) मनुष्य रोक करीत नाही म्हणज दुःखमुक्त होतो. 

[ आत्मा इारीरराहित व स्थिर असन अस्थिर अङा दारीरामर््ये राहतो. 
तथापि त्याच्या श्यर्यास बाघ येत ना दैव याच्या सर्वतेत्रस्वतत्रेतर्चै रक्षण 

हेय. अक्ञा सर्वशाक्तेमान ¶ व्यापक परमाटम्याला जाणल्यानैच मनुष्याचा बोद्धिक 
विकास पू होन तो सर्वं दुःखांतृन पार पडता. आलमज्ञानान बुद्धियोग पूण 
होतो; ह तत्त्व उपनिषदामप्य पदोपश दशस पडते. यावरून आओपानिषद्ि्यत बुद्धाय 
महत्व अच्यत समजले गेलं आहि. पण वेदान्ता भायावादौ वढ्ण लगल्या- 
पासून उत्तरोत्तर त्या बुद्धीचे महत्व कमी होऊन अखेरोस तं नामशेष क्लां अहि. 

< २ 
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परमार्थामभ्ये बुद्धीलच सर्वस्व मेटेपणा दिटेख असन त्याच बुद्धीची परमाथ- 
मागांतून जवन जव हकाल्पद्रीच करण्यांत आर्छ अहि. त्यासुेच बहुजन - 

समाज वुद्धिञ्चन्य व भोजसट नरा, असं अनुमान करण्यास काय हरकत आहे ? 
वेदिक ऋ्षीना बुद्धी ह एक अमरतसजीवनीच वाटत होती. म्इणुन त्यांनी आपल्या 
दिव्य उपदेशार्न समाजामध्यै बोद्धिक वर्ण उत्पन्न करून समाजाची उत्ति 
कायम ठेविली. अध्यात्मज्ञान अ, आधिमोंलिक ज्ञान असो. ज्ञनाचा पडतारा 

पाहण्याची वुद्धि हीव खरी कसरी होय. असा वेदिक ऋर्षीचा सिद्धांत आहे. व 
त्याचाच अनुवाद् प्रस्तुत मच्रांल केखा अहे. 1 

नायमात्मा प्रवचनेन खभ्या 
न मधया न बहुना श्रतेन । 

यमेवेष वृणुत तेन रभ्य ८. 
स्तस्येष आत्मा विच्रणुते तन् स्वाम् ।। २२॥। 

जयम् आत्मा प्रवचनेन न भ्यः मेधया न, बहुना श्रतेन न ( म्यः ) 
एषः यम् वृणुते तेन एव भ्यः । एषः आत्मा तस्य स्वाम् तनुम् विब्रुणुते । 

हा आसा प्राप्त हाण (याचा साक्षात्कार होण) नुखत्या व्याख्या- 
नाने शक्य नार्हा, कवठ त्क्रवुद्धीरनेही राक्य नाही. हा आसा 
उयाला वरतो म्हणजे उाच्या अतःकरणांत आस्म्याविषययीं प्रेम उत्त 

हेति त्दालच याची प्रक्षि होणें शक्य असते कारण हा आला 
त्याच्यापुरंच आपं यथा स्वरूप प्रगट करितो. 

[ या मघ्रातीरु विवेचन वर वर पाहित्यास त बरद्धिवादाच्या अगदौ विरुद 
आहि अस भासत. परु मागच्याच मेचात श्वीरः असें बुद्धिवादाचे प्रेष्रत्वददीक पद् 
आठ अहि. तँ लक्षांत षेतल्यास प्रस्तुत मत्राचै तात्पर्य दिसते व्यपिक्षं वेगं 

असल पाहिजे, असे वारल्यावां च॒न राहावया्चँ नाहीं. प्रस्तुत मंत्र मुडकोपनिषदांत 
जज्ञाच्या तसाच आखा अहि. ( मुंडक ३।२।३ प॒ ९८) तेथे याच सविस्तर 
विवरण केठँ आहं. करितां थय पु्हां विस्तार करण्याची गरज नाह. या मंत्रांतीलः 
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दुरं वाक्य अंमद्ट सक्ष दृष्टीने पादि पाहिजे. हा आत्मा ज्याला वरतो, म्हणचे 
ज्या मनुष्याची आत्म्यावर निर अस्ते, व्याच श्या आत्म्याची प्राप्ति होते. चा 
भ्येयनिष्रनेच व्याखा आपल्या वुद्धीमध्यं आत्मसाक्षात्कार सपादन करणें शक्य मसते. 
प्येयनिष्रा नसे तर प्रवचनाच्या योगर्नै म्हणजे अध्यथनाध्यपनां्ं आत्म- 
साक्षात्कार होत नाह. 'ययज्ञन्य बुद्धि कितीही तीव्र असली तरी ती ज्ञानमागौत 
कुचकामाची ठरते त्याचप्रमाणे भ्येयनिष्रवाच्न बहुश्रतपणा किंवा विद्रत्ता यांचाही 
उपयोग होत नाही. यावख्न प्रस्तुत भच्र ध्ययनिष्ेचै महत्व ददीविण्याकारेतां आहि . 
तो बुद्धिवादाच महत्व कमी करण्याकारेतां नाही. ध्य्यनिषेची महती सिद्ध स्नाल्यानि 
वुद्धिवाद्।च महत्व कर्न न होतां उख्ट वाढतच अस्ते, दं विसरतां कामा नये. 
मार्गी व पुरढाठ मव्राचा सदभ लक्षांत घतल्यास हा मव वुद्धिव।दाखा पूर्ण पोष 
कच आहे, असं सिद्ध हर्त. ] 

नाविरतो इश्चरिताक्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्रक्ञानेनेनमाप्मुयात् ॥२४। 

दुश्चरितात् अविरतः न, जशान्तः न, जसमाहितः न, अशान्तमानसः वा 
सपि न, प्रज्ञानेन पनम् अप्नुयात् । 

जी दुप्ड़मोपासून पराड्मूख ज्ञालला नाही, ञ्ाच्या वासना 
न ्ाठ्ल्या नाददीत, ज्याच चित्त एकाग्र क्ञाठेल नाहीं फिवा अयाचं 
मन शांत स्च नाही व्याला नुसत्या ज्ञनाने आसप्राप्ि होणार 
नाह।. 

[ वेदान्त व व्यवहार या देन्दीची सांगड घालणारा हा मल्ल अहि. व्यवहारांत 
बेदाताची कोटे गरजच छागत नाही, आणि वेद्न्ताखा व्यवदहालकडे पाहण्या्चै 

कारणच प्रडत नाहीं. हे दोनदौ माग परस्परविर्द्र असन ते केटेहौ एक्मेकाला 
मित नाहीत, अङ्ञा समजूत जुन्या व नव्या सुङिक्षित वर्गात रूढचं होऊन 
वसला आहे. ऋषिप्रणीत वा खयंत्रथाचा स्वतत्रपणे * अभ्यास करण्याची परपरा 
बंद पडल्य(चा हा परिणाम आहे. प्रस्तुत म्रानं या प्रचाटेत समजुतीवस्व घाव 

( 
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धातला भह. बुद्धि कितीही कीत्र असी), वित्ता कितीही सपादन केली, तश 
शुद्ध नैतिक वर्तनाची जोड असत्याखेर्यस आलन्ञान फलद्रप होणार नाही, असँ 
यें स्पष्ट सांगितलं आहि. कर्मयोग तरी दुसरं काय सांगता ? आत्मज्ञान।ला निष्काम 
कर्वव्याची जाड दिशी तरव साक्षात्कार होरे शक्य अहि, छया कर्मयोगाच्या सिद्धां 
तायाच दर्तिं येथं उपदेश केखा आहि. तथापि उपनिषदं कमयोगपर आहित भसं 
एकलत्माबरोबर किंत्यक,ना विजचा घक्ता बसतो हँ आश्वर्यं नन्हे काय ' 

दुराचरणापासून नित्रत्त शक्षात्याखेराज आत्मज्ञानाचा वबुद्धीघर सस्मार 
होणार नाही. आत्मसंयमन व इंद्वियानिग्रह यांखिरीज बुद्धि विकारांच्या तावर्डतून 
सुरणार नी. बुद्धि निर्विकार क्षाठी तरच तिला शति म्हणजे स्पेरय प्राप्त होते; 
व अङ्ा शिर वुद्धीन्च विसान्या मत्रांत सांभितत्याप्रमाणं प्रसन्नावस्था उत्पन्न 

होते. तिटाच समाहित अर्म म्ह आदह. ही स्थिति कर्मयोगा प्राप्त होते. 
ह्वा परिस्थितीत ज्ञानाचा परिपाक होतो; व या परिपक्त ज्ञाना बुद्धाखा आत्म- 
साक्षात्कार दोऊन ती कृतार्थं हेते. याप्रमाणे प्रस्तुत मत्तांत श्रुती कपयोगाचा 
सिद्धांत सांगन उपनिषदाची कमेथोगपरता सिद्धं केरी अहि. | 

यस्य बह्म च क्षत्रे च उभे भवत आओद्नः। 
म॒त्युयेस्ोप्रसचनं क इत्था वेद् यत्र सः ॥ २५॥ 

यस्य ब्रह्म च क्षत्रम् च उभ ओदनः भवतः, मृत्युः यस्य उपस्तचनम् इत्थ 
सः य्न ( आस्ति तत् ) कः वेद् । 

उ्या (आस्याचे) ब्राह्मण व क्षत्रिय ह् दोन्ही भक्ष्य भन्न होतात. 
मत्युं ज्याच काल्वण ( गिद्टण्याच साधन ) अहि. अप्ातो 
(आसा) अथे (कोणलया दिकाणीं केमेणःया सखूपांत) आहि ते कोणाला 
कट्टणार् । 

[ ब्रह्म व क्षत्र यांचा उश्े मानवी समाजाचे दिद्ररीनाकररितां आहि. समा 
जच्या समाज जयं गारद् होतात, कि्रहुना हा सर्वं भक्षकृकः> देखील अस्तिरीस 
जेथं नासा होतो, ते अधिष्ठानरूषी तत्व प्रत्यक्ष असें कोणाला स्मजणार ? असा 

# 
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यांतील अभिप्राय अहे. आत्मसाक्षात्कार किंवा ब्रह्मसाक्षात्कार षी शाब्दयोजना 
व्यर्थच आगे क! काय ? अदी दाका प्रस्तुत मेश्रःतत्या अर्थावरून येण साहजिक 
अहे. तिच उत्तर असे की, साक्षात्कार संप(दन करावयाचा तो मनुष्यान बुद्धि - 
द्रारांच सपादन करावयास पाजि. शितवकून भाताची परीक्षा करिवात. त्या- 

प्रमाणें बुिस्थ चिदंशाचा साक्षात्कार स्ञाव्यावर अनुभवनं ब्रह्मज्ञान पूण होईल. 
पण हा साक्षात्कार केवन सृष्टीवरून सपादन करण्याचा कोणी प्रयत्न करील तर 
तो व्यर्थ आहे. बुद्धीचा माग सेद्रन कवर सशज्ञानाच्या पार्टी खागलेल्या 
मनुष्याला ब्रह्मतत्वाचं ज्ञान होणार नाह. ते। त्रह्माखा अक्ञेय समजन स्वस्थ बसेर 
क्वा जडा्रतवादी बनल. परंतु सरिज्ञानाचा बाद्धिक प्रयत्न करणास भनुपष्य या 

ब्रह्मज्ञानाय बाबतीत पूर्ण यशस्वी हदल. आणि याचे उक्ट बुद्धीचा दाग करून 

या जगड्न्यार ब्रद्मांगकड तो धांव वेक तर त्याची निराशा स्ञाल्यावांचन रहा- 
णार नार्हा. द्वितीय वश समाप्त. 

दितीय वहटीचा सारांश. 
या प्रकरणात यमघ्नं नाचिकेताचा तिस वर मान्य करून प्रारमीं त्याची 

प्रशेस। केर! अष्दे. ती अज्ञाकरतां क, निकेता पुढे विषयसुखाचीं साधने भरपूर 
ठेविंखी अस्तां त्यांचा स्वीकार न करतां तो आपल्या प्येयालच चिकटून राहिखा 
आहे. नचिकेता हँ नीतिधेथ असत्येत प्ररीसनीय होते. कोणा कामाबहुट 
मनुष्याखः स्वातं-य असेल तरच दया बाबतीत तो स्तु्तीला किव निदे पात्र 
असनो, पतु यलाप्रमाभें जो परतत्र असतो, त्याची त्यावदृ स्तुति किंव। निदा 
करतां येत नाही. सत्कर्म किंवा दुष्कम याविषर्यं विचार करताना करिव्येकांची 
अदी समजूत क्षाडेली असते की, मनुष्य प्रारब्धाच्या स्वाधीन असल्यामरे तो 
स्वतंलपणें काच करू डाकत नारी. मोटारणाडा कितीही शक्तिमान असी, 
तथापि डायन्छर नेद तिकडे ती जाणार. ती सर्वस्व हाकणान्याच्याच ताव्यांत 
असल्याम॒े तिच्या धक्क्या मनुष्यास इजा क्चारी तर हाकणारा गाडवानच गृन्डे- 
गार ठरतो. तद्वत भनूष्यान अमुक करवै, आणि क्परुक कर नये, हं म्हणर्णे 
पोकढ आहि, त्याच्या प्रारन्धी असे तदी त्याला वासना होल, भसत्या प्रारन्य- 

<८५७ 



उपनिषद्रलनप्रकाश- [अ> १ व्ही 
[9 ति ० ५ -चदिकििककी + च्ल न [नि 8 

वादयाच्या दृ्टनं नीति, वगेरेबहर मनु्य जवाबदार नाही, अस्त॑च म्हणावे लागते. 
परंतु दाखाची ट्ट तदी नाही. सृष्टीच्या चक्रात सांपडलेल्या मनुध्याला परिश- 

तीच पार्तग्य पदोपदीं जाणवतें हें जरी खरं असर्टं, तथापि तो काही बाबतींत 
सतत आहे, असँ कवरूल करावयास पाहिजे. मानवी बुद्धामध्यं कमीनुसार वासना 
उत्पन्न होत असल्या, तरी त्यांतील चागत्यावादर्टांची निवड स्याखा खर्तलरपर्े 
करता येते; इतकँच नव्हे तर वाट वासना नार्हौडा करून चागल्या वात्तनांची 
जेपासना कर्णी व तदनुसार प्रयत्न करणे ह त्याच्या खाधौन आहे. वस्तुस्थिति 
अदी असून प्रारव्ध।मुचेचं मला वाट वासना श्चा आणि ला प्रार्य।च्या प्रर- 
णेनैच मां है दुष्कर के, असं म्हणणा मनुष्य पृक्ता खवाड किंवा मूर्ख अस्षला 
पाहिजे. 

० जानामि धं न चमे प्रवृत्तिः 
जानाम्यधमे न च मे निवृत्तिः॥ 

केनाऽपि देवेन इदि स्थितन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ " 

_- महाभारत 

अ्थ-- मा घम कोणता तं जाणतो. पण त्याक्डे माश्च प्रदरत्ति हात नार्ही. 
अधर्मं कोणता त मला कर्ते. पण ते मला सोडवत नारदी. मास्या हृदयांत वास 
करणाच्या देवतेकह्न मला जङ्ग प्रेरणा होते, तसे मी वतेन करतां. अधीत मी 
-याटा जबाबद्ार नार्ही. 

ह पृतराष्चैम्हणणे दोगीपणा्च किंवा दुर्बल्पणाच योतक आदे. यांत 
काडीचाही पुसां नादी. अश्चुभवासना नाष्ीश्षी करून शुभवासना कायम उेवर्णे 

यांतच पुरषार्थाच मू@ अहि. 

शभाष्ुभाभ्यां मागाभ्यां वहन्ती वासना सरित्। 
पौर्षेण भ्रयस्नेन योजनीया शुभे पथि 

--योगवापिष्ठ 
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अ्थ-- वासनेचा प्रवाह चांगल्या आणि वार्ूट अदा दोनी मार्गौनीं 
वहातो. पुरुषार्थाचा प्रयत्न करून मनुष्यान हा वासनेचा प्रवाह चांगत्या मार्गानच 
वाहता ठेवाव।, तो वार्ईट मागाक्डे जाऊं देॐ नये. याप्रमाणे बोद्धिक टया 
विचार केल्यास चांगल्या फिवा वईट प्रतर्तीवदर सर्वस्वी मनुष्यच जबाबद्ार अहे 
असं ठरते. ही जबाबदारी गढ्ण्याकरितां प्रारव्वादासारख्या भावनांचा आश्य 
करणै निवक भकडपणाच आहे, यावरून स्वतःच्या उन्नति भवनतीबहूल प्रयत्न 
करण्यास मनुष्य पूण स्वतंत्र असतो. 

प्रारत्ववादाप्रनाणेव आधुनिक कालत निसगवादाला बर॑च महत्व आ 

अहि. मन॒प्य हा नेचस्चा गृलाम अहि, त्याच्या हात कांहीं नाही; सर्वं गोष्टी 
निसगौस अनुसरून घडतातः सत्पराकरतत कवा असत्मृत्ति हा देखःल निग (नेचर) 
च आई, इत्यादि. 

प्राचीन कालांतीरु स्वभाववादासारखाच हा निसगवाद् आदि. ही विचारसरणी 
पतकरल्यासर मानवी प्राणी हँ एक प्रकारें यंत्र आहि असच मानार्वे कग्त. षी 
यत्र चारविणारा निस, स्वभाव करिव नेचर् हा काय पदार्थ आह, याची पुस 
कत्पना देखीर कोणास सांगतां येत नारद. बुद्धिमान मानवी प्राणी ज्या निसगर्नि 

त्र के तो स्वरतः बुद्धिमान अहि काय † असेल तर अग्रत्यक्षपणै हा ईश्वर- 
पारतं याचाच वाद् ज्ञाला. जर् निसगं बुद्धिङ्न्य विवा ज्ञानङन्य असेल तर ही 
मानवी बद्धि कोट्न तयार ज्ञा? या प्रश्नाचं सरक हत्तर ९ता येणार नाहीं. निस- 
गाला बुद्धिवान समजून ईशराची कल्पना ग्राह्य धरत्यास ह्या दशधर त॑त्ताचा वेदान्ता 
स्पष्ट निर्णय केला अदे. स्यात शका षेण्यासर जागाच उरत नाही. वुद्धङन्य निस- 
वाद् किंवा प्रारव्धवाद् याची बुद्धिवादादीं तुरना केत्यास्र ते शुद्ध भावनामय 
असे दिसतात. बुद्धिवादांतील कार्यकारणभावाच्या कसोटीवर त्यांचा टिकाव 
लागत नाही. मानवी बुद्धीने प्रकुत्तिखातव्याच बाबतींत चिसर्गावर विजय मिनल- 
विला अहि. खण पिणं, किंवा सताति उत्पन्न करणं, या बाबतींत मनुष्याची प्रकृ - 
तीच मुख्यरत्वकरून जबाबद्ःर आहे. ऊगावर केस उतपन्न. होतात, तज्ञ. सतति 
आपोआप उत्पन्न हात नाही, येथे प्रवतो ̀  अस्रावयास पाहिजे. मनुष्यान जर 

वमति ग 
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मात्मसंयमन केठे व ही प्र्राक्ते खेचूज्ञ घरी तर निसर्णीस कांच करतां यावयाच 
नादी. यवद्या बावतीत का होना, मनुष्यार्यं स्वातं.य कबूल श्चा, म्दणज सर्वच 

वाद मिला. पर्जन्यत्रष्टि, भूकेप पििवा समुद्राची भरती-ओहोरी वभेरे विषय मनु 
ष्याचे हार्त। अहित असँ कोणीच द्मणत न्ध. विवेकपूर्वक चांगस्याची निवड 
करावी. आणि तच खीकारभ्याचा प्रयत्न करावा; या बाबर्तीत मनुष्य स्वत 
अस्ल्याम॒दे तो सठदृत्तीबहरू ज्याप्रमाणें स्तुत।स पान्न ठरतो,तसा तो दुष्ट प्रर्ती- 
बहर निदेखही पातत ठरे. भणि याचे हेतू यमधर्म नचिकेत(ची प्ररौसा करति 
अष्ट. यावकून प्रवृत्तिखातेय मान्य करणाच्या श्रतीचा उपदे 
बुद्धिवादात्मक आहि असे विर्विवाद् सिद्ध होत. 

श्रय व भ्रेय 
मानवी दारीरांत दहा इद्रिये अहित. डोे, कान, नाक इत्यादि पांच ज्ञाने 

दिय व जीभ, हात, पाय इत्यादि पांच कर्मद्िर्; असें त्यांचे वर्गाकरण केर आहे 
या ददरर्याचा व विष्रयांचा जो सयोग होतो खपापूनच मनष्याला अनेक श्रक्रा 
र्यी सुखदुःस प्राप्त होतात, हा इद्रियविषयय्षयाग राणे सर्वस्वी मानवी 
प्राप्याच्या हातीं नादी; इद्िये व विषय याक विषय ईद्रियाना जाऊन चिकटतात 
की, इद्रे विषयांना भिख्णतात, हा प्रश्न दिष्ट व अनव्दयक आदे; तशापि त्याची 
सामान्य कलत्पन। लक्षांत वेण जरूर आह. मन इद्वियाच्या द्वारानि विषयांकंडे जातें 
ह्यणजे पर्यायानें इद्रियेच विषयांकंड जातात असें आमच्या वेदांतदाच्लाचँ मत आ 
दृप्रयद्रारा विधयांचाच मनां समध येतो, असं आधुनिक पडितांचै मत 
जह सै कर्ष असे तरी दद्रियांवा व विष्याचा संयोग होऊन स्याचा मनाव, 
का तथ बरावाईट परिणाम होलो, ह सर्वानाच मान्य अष्टि. हा इदियविषय- 
संयोग कादौ बावर्तंत विधातक आहि असँ विवेकशार बुद्धीस वार्त. 
त्याच प्रमाणें मनुष्याच्था होतूल सरसहा ज कर्भ घडतात तीं स्वैच चांगर 
असतात असे नाटी; म्हणून त्यात कां कर्मं चांगली व कित्येक कर्मे वाईट 
असा विवेक बुद्धामध्य उत्पन्न. होतो, पतु ज विषय किंवा जी कमभ विचारा 
बाट ठरतात ती इद्रियानांशि नावडतीं असतात असँ नाही. विवेक व ददरिय 

९. 
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ह्याची निवड वेगवेगन्भे अप्त शकते. द्यत. विवेङ्ञान जे योग्य .ठरेल . लंच... क्म 
करावयाचं व विवेकान. योग्य वारणाच्या विषयांर्चेव ग्रहण करावयाचे असा 
निश्चय अमलांत आणण टच आत्मसतंयमन ररंवा दृद्विय(नग्रहू होय. हेदरेयांची 
भावड विवेकक्ीर बद्धीस अनक्तरून नसस्यामर मनुष्यार्च या बाबर्तीत बरीच 

लोढाताण हेत. याकरि्तांच वूद्धखा गिश्वया्च बडध-असार्य -चययते. ना्हीत्र ती 
दुब वुद्धि इद्वियांच्या ताव्यांत जाऊन स्यांच्या तेत्रान॑च चाद लगते. ईरभर्याना 
जं आवडते, स्याल) अस् येथं म्हटर आहे. अङा इद्वियाधीन ह।णान्या 
मेीरयभखाच काम्य पवा सकाम वृत्ति असं म्हणतात. या सकाम शत्तीवा किंवा 

्रयाचा, त्याग करून दृटनिश्वयतूर्वक विवेकदौल-वुदधानं भ्नयस्कर 
गोचा स्वीकार करणें दं मनुष्याच आदय कर्मव्य होय. प्राच्या नाद कागणारी 
दरति चातक म्हणूनच वाश असते. आणि भ्रेयाक्डे वय्णारी प्रवृत्ति चांगखी 
ससत. या प्रवृत्तीचे बाउ्तीत स्वतंत्र असख्ेल्या मनुष्य प्राण्यःखा उप्देश्च करणें 
किंवा रिक्षा करणें यम्य वाटत, सत्पवृत्तीखा बक्षीस आणे दुष प्रदृत्तीखा रिक्षा 
मिण न्याग्यच आदे यमयमर्निं पदल्या दोन मंत्रं श्रृत्तिखाते-याचा स्पष्ट 
उद्ेख केला आदे; आण मगन्य नाचिकेता धन्यवाद देण्यास सरवात केटी आह. 

सदसदिवेक. 
मन्रत्तेखातन्य मान्य करून मनुष्यान चांगल ध्यावें व वादृट राका्च॑, 

असे म्र तर तेवढथार्मेच हा निप्रय सपत नादं. चांगल व वाट यांचा निर्णव्र 
कोणद्या कसेटीवषहन ठरवावयाचा हा प्रश्न रिष्ट रादतोच. तो सोडवित्याखरीज 
विषय पुरा होत ना।, चांगल्या वादटाची कसरी, अंतिम साध्य हीच होय. मनु 
ष्याचं ञं साध्य रवा ध्येय असेर, दाख अनलक्षूनच स।धनांची निवडानिवड 
करावी लागते, ज्या गांवालाः जवया्च, त्याचाच रस्ता मनुष्य विचारता. वा 
न्याया पाहिल्यास प्राह्याम्राह्ययिचार सर्वस्वी साध्यावरच अवरबरून राहइती , म्हणून 
साध्य चागर्खका वाय मनुष्य मनव्यार्मे कोणते ध्येय पत्करारवी व कोणतें कार्ये? याचा मार्धी 

विच!र करावयास पादज. ध्येयावांचन मनुष्याच्या ठिकाणी सत्प्रति उत्पन्न होणार 
ना}. नचिरेताला प्रङोक व पुनजन्म मान्य असल्यासरं व्यानं अमृतत्व दं अपर 
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ध्येय ठरविठ अदि, व प्रत्येक मनुष्याची याच प्येयावर टे असाव ग्रास षरदिजे 
असा वेदिक धर्माचा सिद्धांत अषि, या व्येसाची इच्छ असणाय्यालाच साधक असें 
म्हणतात. वैद्कवनपने प्रसेक रिटमनुप्याखा हंच ध्येय उतून दिल अहे या 
अग्रतस्वरूप ध्येग्राकारितांच ज्ञानं वेज्ञान ( अध्यात्म व आधिनतिक विद्या,) समाज- 

सवातं य, धभरस्व।त यव राश्ाय स्वातं य या सर्व दी आवद्यरकलता उत्पन्न होते. व्यांचा 

चांयुखषणा देखी या ध्रय.वरूनच निश्चित करतां येतो. ज्ञान हँ अमूत कां किष 
हा प्रश्न किष्येक येरख सज्ञगास्पद् वाटतो. तथापि अमरवत्वाच्या उपये। गी पठते. 

म्हणून ज्ञःन ह अरत हय, असं व्याये सरक उत्तर देष्यास हरकत नार्हा. याः. 

प्रनण] अग्रतत्वन्व्या उपयोगी पडउणान्या सप्र गादा चांगल्या म्हणून यस्करः; आणि 
अमनत्वाच्या आड येणन्या स4 गेट व्,दइट म्हणून घातक असं नःचकेनानं ठर- 

1१९. आ॥॥1 नशराच्या न।द्। ठामून उ हात।४सक ।-्वा मानास पार रथत् उत्पतन 
हते, ती अमतत्व,ल। बधक असत्या नायिकतनरिं आपल्या प्रह्रत्तिष्वात याच 
उपयान करून प्रियच दाग केला आग अमृनत्वाका सधक अरा आत्मया 

यकर ठप्वून तिचा स्वीकार केखा, प्रदरत्तवातय व स्ययृन्ष्र यास्दूगुणांचा 
धत्य, एकमत पुटकार केला अदे ( गाता ३।७ <° दुपका पृ. ९८१ 
( गाना ६५ र्. दप पृ. १८०) इ 

विषय्रयुखाच्या मोहास वओ पडणान्या मनुष्या ससदसि मावद्ून <जाते 
व दुष्ट प्रछत वाढ होऊन नारस्तिकपणा व राक्षसी स्वभाव ह दृण उप्पन्न 
ह्। त, अ+ त। अधागत।ला जात. म्हुग्ून न्। चता म।य्या नदन इ सकट 

टाद्धून सन्नाथं स्वक(रखा याब्रहुक यपघ~ यच प्रसक्ता कचेत आदं. आत्मज्ञान 

दुरुभ अस त.{ त अरक्य नर्द. या शाल्लात अनुभच। ।द्वनि ।८८०। जस 

कण. आदि. तस्तव सुरी व पिदयामिला4। असा सिष्य निष्ण देखील कर्टणच 
अ1& (यप षयःचो उतढलुद्ध उपपन्न ज्ञास तर यत्य राहा अध्ययन हाच 
ती उत्कडा पूर्णं करण्याचा खत मर्थं होय, षतु तकन उत्वठेवा अर खुहन 
टाकण्याय पाप कणाद करू नये. असम उर्त्वडा न्किताच्या अतःकरगति 
उत्पन्न क्ञान्मे हती. व यनघृम।सा.खा अनुभवी {न्द्वान असा गुर त्याला श्ट 
हेता. गुसष्यायो ह्। जड खव च अपूर्व होती यात हका नादः. ही कल्पना 

न 
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मर्नांन येउनच वद्1उत यमधम.च एकविसाव्या परत्रांनीर आमप्रेदीचा दद्रार 
काटल अस्का तर यांत कारसं नवर ना. प्रतुत द्या दहाप्या मरत यम- 
धमान एक महस्वाचा सिद्धांत स्वानभवाच्या सूपर्ने साःग्तला आहि जगर्ह 
अनित्य, मिथ्या अन एव त्याज्य हौ घोषणा मायावादानं एकसारखी चाटवेखं 
असत्यामुदे परमाथ॑ट्टया पिडगरहमंडाचो ` केव्ांतयी उप्य.ग करावा खामग्तो, ही 
नुसती कल्पना देखील कित्यकांना असह्य वाटते. जगती सर्वं व्यावहाि कत्प- 
नांच्या लांसांतून मकर ह्।उन मना क्षणभर विधात येप्यादो जागा जर 
कोणती असिक तर ती परमार्थविचार हीच होय, अशी समजून सढ ज्ञार) आदे 
पप्तुती खरो ना. द विधांति.थल योगमागेतीर समाधामर्ष्येैव सांपञल, 
जं पिचारंत सपिावया ना६।. व्यवहारोचा चास वारणाच्या दमक मन.च्या 
म।णसांच। योगाभ्यास करून समाधि खावप्यास रिकार्वै. आणि खुङार विद्मि 
घ्यावा. पण बेदान्ताच्या विचारमय राजरर्ट्यावर् द्वौपा क^द्रन इतसाना अडचण 

कर नये द्व बः. यमघनाोन भिधया म्हणून जगाचा स्याग केला ना. तर त्याची 
अनित्यता ओय्खून त्याचा ईशवरःपासनेकञड पिनियौग केरा, व नित्य जदमज्ञानाच 
भराति करून धेतरी. व्यवहार व ब्रह्मज्ञान याचा सजध केःणता याविषर्यं पिचार् 
कणाच्या सोकाँनी, यु ९ द्हाग्या मलाचा काच्जीषूतरक अभ्यास केल्यास, खार्यं 
हा प्रश्न सुटेल. मत्र(१११२ यांत आत्मस्वहययेच वर्णन के अदे. पस्तु 
कित्येक जन्या टीकाकासंना अकरान्या भत्रांवोरु अर्थचा विषयसि देखा आहे. 
त्या पिकेचन सद्र मच्राचे विवरणांत ्ञार्चव आहे. या मच्रांतीर वि द६०, अति 
ग्र व भव्य स्वह्पाच। बधक आपेत, पस्तु सत्रदायिक आग्रहाय्या जाय्यांत 
गुरफटव्यामरछ, माययावाश्च लाकांय। या विङेषर्णाचा भव्यपणा नासा करध्याचा 
निरर्थक प्रन कफेखा आहे. वस्तुः या अकराय्या भत्रांत परमात्मस्वेरूपायेच 
प्रतिपादन #ख आह. बारान्या मत्राये प्रारभ आच्ल्या ° ते ` या पदान या पर- 
मात्मतत््वाचीच अनुद द् खटी भाद्, तेच्या मंत्रात ध्रवुणु,. {त॒नुवं 
वुक्ना अद्या अभ्यासाच्या तीन \त। दूाखावत्या आरत. लया आधुनिक सिक्षण 
शाक्नाच्या ह६,न दूरखाल अस्त महत्वाच्या आत. मान॑टर नाप भतार द्ध बरह्म 

सद 



उ५निषद्रतनप्रकाञश्-- [ अ० १ वही 
~ > 

भज 0जो ०9 च (म. 0 ज (ण क आः 9 + कनक 0 [क 0 ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ + + >^ ~~~ ^^ 

सस्वराबहृरु प्रश्न केला अहि. त्युत घमधमाहून व _ कमकुर्माह्रून, निराङ्के असलेलं 
ब्रह्मत्व मका सांगा असें म्हटरे अद्रे. पापपुण्य, नीतिअर्नति, कर्तब्धाकर्तव्य 
किवा कार्याकाथन्यवस्थित वेभेरे भानगडी, मायावादी सन्यासमार्गाखा केोडेतयी 
त्याज्य ठर्वाव्या कगतात. तसं करताना या चवदाव्या मत्राचा प्रनाणादाखलं 
नेहरा उपयोग केला जातो. परंतु वस्तुस्थति अदी अहे की, धर्म॑ फिवा अधर्म 
आणि कम कवा अक्रमं यहून मिरार्गे, अरा अर्थाच पद् या चवदान्या मत्रात 
ञद्ध ब्रह्मतत्वाखा अनुलश्चन आरी आहित. ल्यांचा व्रह्मज्ञानार। अगर ज्ञानी मनु- 
प्यारी संबध नादी. 2 ब्रद्मनच्व सवदन निरा म्हणजे अचिकि अषि, हा 
सिद्धान्त कमयागशान्नाला ` देखीर पूर्णपणं मान्यच अहि. कर्वव्याकर्वज्याचा निणय 
अह्यतच्वाचे पू ज्ञान ज्याखा ज्ञ अहि त्या स्थितभ्क्षच्या ` शुद्धवुद्धाकड्नच 
केला जावयाचा असतो. हा कर्मये गल्ञाघ्वाचा सिद्धांत आदे, व तो प्रप्वुन नता- 
वरून देखीर अवाधितच ठ<तो. पधराव्या मंत्रांत समन्वयाचं तच्व आद आदे. 
८८ शाय नित्वात् ” (ब. स्. १-१-३ ) या सू्रान उभा चाना अनुलक्ष॒न ब्रह्म 
ह सर्वं जाघ्राचं उत्पतिस्थान अदि, अय सिद्ध केडे आहे, दांत प्रस्तुत मेत्राचौ 
समाविश अवदय करावयास पादज. यानेतर तेविसान्य। मेत्राच्या असप्प्येत आत्म- 
तत्वाच्या सोपाधिक व निस्पाधेक स्वरूपाचे वणन आ आष्ट. तं बद्धिवादाच्या 
दशर्ने कारच मत्वाचं आहे. २४ व्या मेत्तांत कृमयोगाचं महत्व, सांगते आह. 
भरह्मत्वाचै परोकषजञान क्षाल्यानंतर सूर्वकर्मसन्युसपूक ध्यान कवा वर्भविदित 
निष्काम कर्तव्य, म्हणजे कर्मयोग हीं दान साधने ज्ञानाच्या पसिाकाला उपरेगी 
पडणारीं असतात. त्थांत सन्यासपेक्षां कर्मयोग अत्यत प्रेष्ठ अहे, असा गीतेत 
निमय दिक आहे. ( ५-२ ₹. दीपेका पृ. १५७ ) परतु श्रतीनं येधं फक्त 
कर्मयोगाचाच परिपाकाय साधन म्हणून उपदे केखा आहे, लयाचं कारण असें 
दिस्त की, प्राचीन वेदिक वाच्यात आशश्रमसेन्यासाखा देखीर सर्वम।न्यता नब्दतीं 
म्हणून बच्याच िक्राणीं तो जनेसही धरण्यांत अलिखा नारद. म्हणजे कमयोग. दा 
एकच अष्तस्वाचा मागं अहि, असे वेदिकचछ्षीचे मत होत, म्हणून स्याचाच 
उं फला जातो. ( डक ३-२-६ पृ. १०४ ) वैदेक धम ( समाज) है 
परमेश्वराय व्यक्त स्वरूप होय, असें डाख्रटटया ओच्स्न भक्तिपूर्थक, व्णीविदित 
कमचिरणानँ हानी निष्काम उपासना करण्या्नैव मचुष्याल अगृत्वाची प्रा 
होते असं सांगून व रेोवर्टः बुद्धिवादाचं महत्व प्रस्थापित करून भगवान् यमघर्म- 
ऋषीन गर द्वितीय ध पूर्णं केटी आष. 
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ऋतं पिबतो सुरतस्य लोके 
गुटां .पचि टो परमे परार्ध 

ायातपे। ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्च.्रयो ये च ज्ेणाचिकेताः॥ १॥ 

सुश्तस्य ऋतम् पिबन्तो गुहाम् परमे पराधं शोके प्रविष्टौ ये चवहमवदः 
पथ्चाभ्मयः चिण्मारिकेताःच ते छायातपौ वदन्ति । 

उपासनेचें प्राप्य-फर प्राशन करणि दोषे ( फलमोक्ता जीवासा 
व फलदाता पासा ) बुद्धीत व महात्रहमांडांत (अंतबा्य सवै सुर्टीत) 
प्रविष्ट असें ८ व्यापून राहणार ) मा ह्या एक्राच परमासत- 
त्वाच्या दोन स्वहूणंना, पचार्धीचे उपासक व तीन अप्रीच उपासक, 
प्रावली व ऊन म्हणतात ( उन हं प्रकाशा शुद्धसटख्प व सादन 
ग्टणजे सयाच प्रपाश्च मटिन स्वखूप होय. छाया म्णजे भधकार् 
नवे, अधफ़ार म्हणजे प्रकाशाचा अमाव. छाया तर प्रकाशावांचून 
दिसर्णच शक्य नसतं. ) 

[ मागील वष्टठीच्या चवदान्त्रा मंत्रांत शुद्ध आत्मतत्वाविषयी प्रश्न केला आहे. 
व पेधराव्या भंत्राप.सून त्याच रश्नाचे विवेचन सुरू क्षाटे आहे, वुसव्या वष्टीच्थो 
असतरपयैत प्रायः आत्मसवरपाचेच वर्णन क्षारे. द्यांठील कादौ भाग जीबातम्या- 
च्या स्वरूपः लमू होणारा असून कहीं भाग परमाटम्याच्ख वरू 
पाला अनृलक्ुन सहि. हं सर्दच वर्णन द्िक्तित मोघम भसत्यामुके या ॒रिसन्या 
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व्रपापुर् त्याच तच्वाचं विरोष तपश्ीखवार ववेचन करण्यास प्ररंभक्षाखा अषि. 
्रस्तुन मव्रःत अवत्मानो अर्घ द्विविवन आरं अदि. त एष्यच ब्रद्मतस्वाचीं दोन 
सड द्।खव्रेण्याकएतां अहे. ५ उ््रद्मडाच्या टर्न त्रद्माकडे पादेन्यास अशीं 
दोन स्वल्प दिषणं अग्खिर्यं अहै. लतैणय्या व्यत्रधानानं जीवातम्याचै स्वरूप 
तयार हतं, व अचिर ब्रह्म डाच द्वारां परमात्म्यःच्या सवरूपाची ओग्ख परते. 

भभ्यासक्रास या दोनदी स्वरूगचें प्रधरम वेगवेगढे ज्ञान सपादन करणं क।रच 
अगयामे अदि. देक्ञान क्षाव्यानं जीवनह्यचें एकप समजण्याचा मार्ग खुखा शतो, 
या हेतू॑व ये दोन आस्म्यावा पिरदृ केखा अष्दे. त्यावकूम ताच्विक ट्या 
मात्मतत्वांत मेद् अहे असं मानण्याचं करण नादौ. प्रस्तुत मत्रांतील ““ गुहां 

प्रविष्ठो “हे प्रतीक ब्रद्रायणःचा्यःः। आपल्या सुत्रंत पेत अदे. (ब्र.सू १ 
९।११ ) व येथें दहचा र्द अतञ, तथ ते तच्छतः निन्न नार्दत, असच 
सूत्र प्रानं सिद्ध के अद्रे. प्रस्तुत मंत्राचे प्रारभौ “ऋत {परन्तौ " असें परिये 
षण आख अहि. व्यःवकून किचत शंका उत्पन्न दोण सहानि अहि. कर्मकर 
या अथ्निच येथें त शाब्द आरा अदि. ऋत म्दणमे सय असा रूढ अर्थ अहि. 
तो शव्द कर्मफरःस कागू करण्यांत श्रुतीचा असा अभिप्राय आहि की, कर्मफल 
मिथ्या नमन सत्य आदे. मायिक मिभ्यवादाला हँ पद् नडल्यात्राचून रादाक्यार्च 
नादा, जीव्रात्मा ष परमातमा हे द घद्ी कर्मफला्ै प्रान कारितात, असे म्दटल्या- 
धर परमात्ना हा देखीरु जीव।प्रमाः) काचा उपमोग यणारा अहि कीं काय, 
असा प्रश्न उत्पन्न हतो. व्याच उत्तर असे का परमात्मा प्रत्यक्ष उपभोग येणार 
नसटा, तप कर्बक्दाता या नादान जवाच्या फर्पभोगार्ी स्याचादी स्वध 
येना. जीवाच्या हातून घडण्ायया कम। चं फञ व्याला तात्काल प्राप्त तच अर्स 
नाही. तँ व्याला काखांतरार्नद्य निरते. ह फर देण्याची व्यवस्था करणरा परमे- 
शवर्व असते असं श्रतीचै मत आदे. व तं सूत्रकाराः प्रतिपादन के$ मदि. 
[त्र सु. ३।२।२८ ] [गीता ९।२४ र. दीपिका पृ, २४०] यवरून कर्म फकच्या 
उपभोगा जी गात्मा व परतात्मा या दोोचादी सेप्रच असनो असं सिद्ध हेते, 
हव तस्व प्रस्तुत मत्राच्या प्राम आरे आदे. 'छोके' हं पद ' (पिबन्तौ ` यांक्डे 
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न लावतां ' परमे परार्धे ` या पिरैष्रणां वे पिङोष्य म्हणून अन्वर्यांत दिकं आहे. 
कित्येक टीकाकारः ' प्टोके ' या पद चा तप्रध उपभोगाक्षी जोडला आहि, तो 
घरोबर नाही. ‹ ऋत पिबन्तो ` या पदाना त्याची आकांक्षा पवा आबद्यकता 
म॒कीच दिसत नाह. ‹ परभ्र पर › याचा दहराकाश असा अर्थं करण्याकरतां 
हा विशषणविरष्यभाव तोऽ आदि, असं दिव. परंतु द हराक्राक्ञाच्या कल्पते- 
यही येधं जल नसल्यास "परमे परार्थ लाकर" यंतर व्रिरेष्रगविेष्य भावा 
नाते तड् टाकण्याचं कादीच प्रयोजन नादी. कर्मकलच्या उपगोगाद। जवत्मा 
व परमात्मा यांचा स्वध कस। येत, त) प्रथमतः दाखतरून त्यांचा स्थानें केणतीं 
द दुसन्या वाक्यत दाख आहे. अपराय व परार्ध या शब्दान ब्रद्मांञच्या 
दोन भागाचा श्रर्तमध्यं नदमाच उव येता. व्याप्रतना५) पृव्वी शतून पुर््रपप्रत एक 
भाग आणि सू्षासतूत पुढचा दुत भाग अरो दौ वरिनागकल्पना दिसते. पर्- 
मात्मा या रेष्ठ युञेक.म-्ं वास्त करत अपून जीवात्मा गुदूत म्हणजे बुद्धत 
वास कारितो, असें दुनच्या वाक्यात सांगतऊ आहे. यथ एक्राची सउ विनक्ती 
व दसन्प्राची द्वितीया िशक्ते, अदा भिन्न त्रिभक्तं आल्या जदित, दं खट. तथा 
 प्रिष्टे, › या शब्द्ःच्या अथअ त्या दोनी विभक्ति ज़च्टण्यःसारख्पा असल्या- 
म॒ वाक्यथच्या द््ोनें केटेच अडचण येत ना. या द्ःघाना ज्ञानै। ठक छाया- 
तप असं म्डणतात. ऊन व सावलो याम्ये जसा शुद्ध व निश्रपणा दितून येते 
तद्वत वे परमात्मा व जीगरात्ल यांततो दिवून येतो. हा छयातपाया दृत फास्व 
मा नरक अहि. जीवात्मा, परमात्मा व परव्र्म अश्चा आत्मतच्ाच्या बाबर्नाःत तीन 
कल्पना करान्या छागतात. गीतेत देखीख त्या केल्या आदित. क्षए, अक्षर व उत्तम 
पुरुष असें तीन प्रकार तथं दाखविख आंहत, ८ गता. १५।१६ ते १८-र. 
दःपंकापृ. ३४७ ३४८) या त्रिभि कल्पनैला जुकण्यासारला छयात पराचा 
दृशंत अदि. सावी, ऊन तर सूर्यं हे तीन प्रकार आत्मतच्वांतील रिंवाक्षक्च- 
रांत;र वनदा पायन्थस बयेवर जततात. सावङीग्रमाणंव जीवत्म्याय॑ स्वक्ष 
निध्र भदे. ऊन प्रकाशमय असून छयेत्रर प्रभुत्व च्राल्विणा् असत, तशर 
अरो सृ ५¶वरच अवखब्ून असतं द्याप्रमाणेंच पिरग्रह्माडवर प्रभुत्व चाश्छविणान्या 
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सगुण परमास्म्यार्चै स्वरूप चुद्ध परब्रह्मावरच अवलवन अस्ते. असा हा अयत 
मार्मिक दष्टंत देऊन छयातपाची परिभाषा तयार करणान्या रोकांचा व्रह्मवेत्ते, 

पचामि व तृणाचिकेत अदा तीन ब्दानां निर्देश केखा अहि. यांतीर ‹च'या 
अव्ययाचा “क्रवाः असा अर्थं करून हे तीनही वेगवेगरे लोक समजवेत, असा 
प्राचीन ठीकाकारांचा अभिप्राय अहे. भामये मतं : च ` या अच्ययाचा रूढ अस- 

केखा समचय हा अर्थं कायम ठेवून या तीनही विरेषणांनीं क्ञानी पुरुषां चाच निर्दा 
केला आदि, असं समजर्णँ अधिक सयुक्तिक होय. कारणः; अश्रीद्ो उपासना व 
्रह्मज्ञन या होनही तत्त्वा व मीलन क्रतीखा सर्वतोपरी मान्थ आदे. उपासना व 

ज्ञान याची एकमेकास जोड भिखात्यास शुद्ध ब्राह्मी स्थिति प्रकट होते, असे श्रती- 
मध्य अनेक्रवार प्रतिपादन कव्याय प्रसिद्धच अहि. ज्यांनी तीन वेब्यां नािकेत 
अमरीर्च उपासना कट आहे, त्यांना त्रिणाचितरेत म्हणतात. याचा उदे दुसप्या 
वर्त आलाच आहे. नाचिकेन अश्रीची उपासना अभिहोत्रानतरच करावयाची 
असत्या अभिहोत्री मनुष्याचा पैचाभि या शब्दान यथं उख केला. दक्षिणाभि 
गार्हपदयय व आहवनीय असे तीनच अभि स्रत अभिहोचांमर्प्यं असतात. पस्तु 
अभिषोच्र संस्थेला समाज धर्माच स्वरूप प्रप्त न्नर हते या प्राचीन कारी सम्य 
व आवसथ्य असे आणी दोन अध्री या अभिहोत्संस्थैत टेवावे रागत असत. 
उपनिषदि कालात ही पचार ची पद्धति चाद असत्यामर्छे पंचाभ्नि या डाब्दान॑च 
अभिहोली पुश्षांचा येथे उषे वेरा आदे. याप्रमाणे वैदिक्रवर्णधर्मीच आचरण 
करणोर असून ज पूर्ण॒ ब्रहमज्ञानसपन्न आहेत, अला कर्मयेगी स्थिसग्ज्ञानंच या 
जीवात्मा व परमात्मा यांच्या जोडीखाच छायातप अही अतिङय अधपू्णव 
मार्भिक संज्ञा दिखी अषि. असा या मलाचा भावार्थ अहि. ] 

य: सतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् । 
अभय तितीषतां पारं नाचेकेत ~ शाकेमाहदे ॥ २ 

दैजानानाम् सेतुः तिर्तीषेताम् अभयम् पारम् ( तम् ) पाधेकेतम 
यत् अक्षरम् परम् ब्रह्म ( तत् श्रतुम् ) दपकमाह । 
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जो यजन करणाप्यांचा पट ( तारक ) व जो तक्ून जाणान्यांचें 
( जण काय ) निभमेय पैलतीर त्या उपास्य नाचिकेत अघ्रीला, णे 
० 

ज अविनाशी परब्रह्म, प्याला जाणण्यास अपण समथ व्हावे. 
प्रस्तुत मच्रांत उपासना व ज्ञान यांचा मेन्ट घालून दाशविला आष्ट या 

मेत्राचे तीन भाग अहित. परबरह्माचा मर्ध्येच उछेख आव्यामृरढे ज्व्दयोजना अमर 
दूरान्वित ज्ञःखा आदे, कारितां मव्रवील मधा वक्यविभाग देवरद पतला 
म्हणजे अन्वयार्थाची जन््णी बरोबर होते. याच हेतू आम्ही वर अन्वयार्थं दिला. 
अहि. येथे नाचिकेत हा शब्द् मद्य परमासम्याचा वाचक आहे, असें समजावयास 
पाजि. पहित्या दर्धीत याच अथीनं नाचिकेत अश्री यमध्म॑म् व५न के अदे, 
(मत्र १७ व १८ पहा). द्यावरून नाचिकेत या शव्दाचा परमेश्वर हा अर्थयम- 
धर्माला देखील निवक्षित अहि, असं सिद्ध हेते. उपासना करणार जान व ब्रह्म- 
ज्ञान संपादन करणरे तिच, या दोघां यदी साध्य एकच आहे. आणि तै परजह्य 
हेच होय. भदच असेर तर ते। सगुण व॒ निर्गुण इतकाच अष्टि. सगुण बह्म हैँ 
उपासनामार्गच साध्य असून इद्ध बय द ज्ञानमार्गाय साभ्य आहे. सगुण व 
निरयण हा सापेक्ष टरध्रतीर फरक आहे; तच्छांतील नब्डे. माग मंत्रांत परमा- 
स्म्याचा निर्दर क्षसा आह. परमात्मा व परब्रह्म यांत मेद मूर्ीच नादी, असें 
प्रस्तुत म्रांतील विरेषणांन। स्पष्ट दरे विर्टे आदि. उपासकांचं साध्य ञं सगुण 
ब्रह्म, तै च अक्षर ब्रह्म होय, असा या मलांतीर सर्वं विशेष्णांचा अभिप्राय अदि. 
याचरून मामी मल्ञांत जयी दोन आत्म असें म्हटटं आहि तथी तत्व एकच 
अदे, असें सिद्ध होते, व च उपपत्ति ‹ िदाषणाञ्च ? या सताने बाद्रायणा- 
चार्योनीं दरद विटी आदे. ( ब्रह्मसूत्र १।२।१२. ) परब्रह्माय द सगुण निर्ण खरूपं 
जाणप्याये अपणाला सामर्थ्यं प्राप्त व्हावे अही रेवद प्राधना केटी आष्टै. सगुण 
व निशण या दोनी स्वरूपाय ज्ञान अग्रतत्वाखा अवदय आष्ट, अस! व्या प्रार्थ 
तीर अभिप्राय दिसतो. ] 

दयात्मान रथिनं विद्धि शारीर ‡ रथमेव चु । [1 
घुद्धं तु सार यद्धे मनः घग्रहमेव च ॥ २॥ ^", 

९.९, 
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अत्मानम् रपथिनम् विद्धि । शसीरम् एव तु रथम् ( विद्धि ) । बुद्धिम् तु 
सारथिम् विद्धि । मनः प्रग्रहम् एव च ( विद्धि) । 

आता हा रथी ( रथाड्ढड मालक ) अहि असें जाण. आणि 
शरीर हाच रथ होय अपं समज. वुद्धि हा सारथी ( रथचाल्क ) 
होय व मन दहा ( बुद्धिर पारथ्याच्या हातीं अप्तणाठ बोडे वठ- 
विण्याचा ) छाम होय असं समज 

द्नद्रियाणि ह यानाा+षया -स्तचु गोचरान् | 
आत्मेन्द्रियप्नदयक्तं भ.क्तव्याहमनाप्रिणः॥ ४॥ 

इन्द्रियाणि हयान् जाहुः । तेषु चिपयान् गोचरान् ८ आङः )। आव्मेन्ि- 
यमनोयुक्तम् ( सघातम् ) भाक्त दाते मनीपेणः आहुः । 

प्रियं हे व्या रथाचे घोडे होत. त्यांच्या दिकार्णीं (धतीत होणारे ) 
पिषयदहे व्या घोढ्यांच मार्ग होत. आत्मा, इद्रिभं व मन द्यांचा 
समुच्चय म्हणजे जीवाला द्या ज्ञाते लोक भोक्ता म्हणतात. 

[ या दोन मलांत रथ्यं रूपक प् हत. म्दणूत त्या दन्द्यं एकदमच 
विवरण केर जात अहि. या दष्ठंचय। पटिस्या मेच्रंत वात्मा व॒ परमात्मा 
याचा गिददैश केका असन उपासना व ज्ञान याचे अतिम साध्य म्हणून परमास्मप्राचं 
दुष्य मच्रांत वर्णन आर अदे. या दोन मेतांत निद्धुन प्रस्तुत वष्टीतीख प्रति- 
पाद्य व्रिषयाचा उपकम फेला अहे. म्ह गजे येथून जीवात्मा व॒ परमात्मा याच्य 
स्वरूपांच सविस्तर विपरेचन करण्याचा उदेश दिसते; त्याप्रमाणें जीवःत्म्याच्या 
स्वरूयाची नीट कल्यन। वेण्याकरतां या ति्चन्या व ॒चौथ्या मेत्रंत रथाचें रूपक 
कलन दाखविरँं आदि. 

मानवी जं.वनक्रममांत कोणकोणत्या विषयांना प्राधान्य अदि, त बरोबर 
सम्जल्यास्त मनुष्यास अपस्या उत्र्तीच्या म.गाचं भाचरण करण्याची तयारी 
करितां येत. या टन हे भेत कार महइत््राचे अशेत. शरीर, आत्मा, बुद्धि, मन 
दंधिये च त्यांचे विषय इतक्या गा या रूपकं म्यं समा विट कल्या अदित . स्थरः 
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देडावर रथाची कल्पना केर; अपुन आत्मा हा त्या रथाचा मालक अहे. बुद्धीला 
सारथी उरि असून घोडे सारथ्याच्या . तव्यांत राह'प्याच म॒ख्पर साधन जा 
ख्गाम याची कल्पना मनावर केटी आदि. ददरियं हे घेडे अभून ईन य॑विभ्य 
ज क्चषब्द, स्पदी, रूप, रस व गेघ, तेच रथाच्या सचाराय माभ हेत, 

जी कल्पना अतिशय परिचित असते, तीच अरुकाराक.तनां ष्याधी रागत. 
यायकून उपनेषद्कालांत घेड जे।डत्या रथांचा प्रचार सावतिक्र स्सा होता, 
असे गश्चित अनुमान करता येते. छया तिस्तन्या मल्त.त मनाला प्रग्रहा रूपक 
दिय अदे. छगाम्र किंवा दरदा परह शब्दाचा अर्थं रूढ अहि. प्राचीन कारी 
मुख्य सारथ्याच्या हान'खाख आणखी एक दुम्यम सारथौ अतावा, असं कादौ 
क्क्राणच्या वर्णनांवरून दिसते. या दुस्यम सारभ्याक्रउ धोड्ययि दर फिंवा लगाम 

धरणभ्या्चै काम अस्वे, असा तक्रं केस्यास परप्रह हा शप्द् या दुच्यम सारध्यास 
सनुलक्षन यण्याचा सभव अहे. मुख्य सारध्यव्चया भ्रणध्रमाणे प्रत्यन्न षे.ख्याची 
हाख्चार करणे, हं या दुसन्या सारथ्यार्चं काम अस्तं. अज्ञा टन मनाला 
दुप्यम सारथ्याच काम दित्यास व वदतुःरथर्तस पिरोप अनुसरून दिसते. वुर्॑च्या 
आज्ञा फिवा ररणा जज्ञा असतील तद् वृर इद्रियाद्भन कर्मं करिणं दं मनावर 
अवलतब्रून भस्त. मन हा दद्धियं व बुद्धि यांच्यां नील मघला एकर दुवा अहि, असें 
म्हण्यःस हरकत नादी. रथाच्या एक्रद्८ हाल्चा्छःवर यगय देखे.ख करण, धन्या- 
च्या हैतूस अनुसरून रथ सुराक्ितपणं इट :धलापप्र॑त नगण इत्यादि सर्व कामाय 
उत्तरदायेत्व ॒सर्वस्वी स।रथ्यावर्च अस्ते. व्यया कामात माटक इवराढत्रर 
करत नादी. सवै कामावर सारथी ह्च मरट्य अमलदार असला, तथी व्याला हँ 
महत्व माल्क।न दिलेल्या अधिक्रारार्नेच प्राप्त न्ञाय असतें, ह वित्तल्न चाठा- 
वया्च नारद. जप्तो तत्व विसरला तर व्यास धन्यायैच विकष्मरण क्षार, अरसं 
सनजण्यास हरकत नादी. मालकराला विक्षरणारा मूख सारथी घोडे किंवा त्यांचा 
लगाम आपल्या ता्व्यांत ठेवण्यास असमथ होतो आणि घोड सारथ्य.च्या लाप्यांत 
राहण्याएेवर्जी सारथीच घो्यांच्या ताप्यांत जातो. कडा स्थिनःत या, वैषयिक 

^| मार्गान जाताना वार्टेतीर चित्रवि चेत देखत्रे पाहून भडकणारे घोडे येब्दां कसा 
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सवेनाज्च करतल, त्याचा नियमच नाट; असे हँ प्रस्तुत रूपकांतीरु तात्पर्य अषि, 
रथाची कल्पना अव्यत परिचित ग्हणुन वेदक्क्रान तीया अलकारांत धेतर्ख 
अदि. रथाच) हा प्राचीन व्यवहार आतां लप्तप्राय श्षाला आदे. सदययःस्थिततीट 

, एकाद परोत कल्पना चन तिच्या रूपका हव तात्पर्यं अधिक सयुक्तिकपणे 
द्ाखवेतां येई, अस जरी वारर, तथापि हं प्राचीन रथां रूपक कमी सयुक्तिक 
आहे, असं म्हणतां यावयाच नाई}. रथाची कल्पना आज अपरिचित असल्यामूर्टे 
तात्पर्यच्या टन ती किचत बडधोबड आहे असें बाट्ते. पण ज्यापररिप्थ- 
तत वेदक ऋध्या ही सूपकाची योजना केटी आहे, ती रक्षांत घेतल्यास तात्प- 
याच्या खष्टीनें दं रूपक अतिज्ञय समर्थक आहे, अशी कोणायोदे खात्री पटेल, 

अस्तुत रूपकावरून मनुध्याच्या व्यावहारिक किंवा पारमाधथक जीवनक्रमात 
सर्वस्वी बुद्धा प्राधान्य दवें लागत, दं तच्वश्रतीनें रपट दाखविर अहे. 
आत्मा हा रथाचा मालक असला, तरी आप सर्वं कामे पार पाडण्याचा सवा- 
धिकार त्याने बुद्धौवस्च सेप्रिविखा आहे. म्दणून मनुष्याच्या हातून घडणाच्या 
बन्या वाट सर्व कमे उत्तरदायित्व वुद्धीवरच येउन पडते. मन व॒ द्रि 
यांना पूर्णपणे कष्यांत शून शाधेरिक, मानसिक व॒ बौद्धिक इत्यादि 
सर्व॑ व्यवहार चेखपर्णे चाल्क्णिं हं बद्धा्चैच काम अहि. दैव 
तत्त्व रतााक्ञांत फारच उक्कृष्ट शती सांगित अहि ( गीता ३।७ रहस्य 
दं पिका पृ. ९< ) चवथ्या मच्राच्या रेवटच्या वःक्यांत भेवतृत्वाची व्य.ख्या। 
सांगितङा आह, तत आत्मा, श्नं व मन या तिद्ीचाच उष्टेखकेखा आदि. 
मनव बुद्धि दी, तत्वतः एकच असल्यास बुद्धाचा नामनि्देश स्वतच्रपणै केर 
नारदी. बद्धचा अतमौाव मनांतच ह|त असल्याम॒थं मनाबरोबर या व्यारूयंत 
बुद्धचाही समावेश केला आदे, असे समजावयास पादिज. या व्याख्येवरून 
केवढ आतम्यालाच भोक्ता असं समजर्णे बयनर नाह. कारण सखुखदःख।च्या 
संवेदना अंतःकरण व विषय याचा संध भरपूर यतो. शद्धसंवेदना हं आत्म्य 
स्वरूप भुस तरो सा संवेद्गेत सुखदुःखाचे तम उत्पन्न श्ात्याखेतज तित 

- भोग असु श्ह्णता येत नाहा. या रुखयुःखांना अंतःकरण व क्षिय यांच्या 

०ये 
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संयोगाखेरीज अस्तित्वक येऊ डाकत नाहीं. ्राश्रनार्णे जात्मा, अंतःकरण व 
विषया ज्ञान कलन देणारी इद्धि यांचा सयोग किंवा समुच्चय रैव भोक्तृतां 
सथिग्रान ह्यय. म्दणून श्रु्तनि केरटी हौ भोक्तृत्वाची व्याख्याच अत्यंत सयु 
क्तिक व भनुभवसिद्ध अददे असें ठरते. 

उत्तरकालीन सेन्यासनार्म भ्रथक्रारांनं जीवन्मुक्तवस्थत किंवा ज्ञानोत्तर 
कालीं ज्ञानो मनुष्याच्या हातून कत हणे जक्यच नाद्, असर उरविदं अदि. या 
अवस्थैत क्त्व हा धमै आजीबात नासा होता. पण भेक्तृत्व मात्र हिषछठक 
रात. म्हणून कषान व कथर्यांचा विराध असला, तथी ज्ञान व भोग याचा 
वियेध नारदी. अर्थ॑त् ज्ञान मनुष्य भोका अपू डक्रती. पण कतं मत्र हो 
दाकत नादा असं त्याच म्हण्णें आदे. तें श्रति, युक्कि व अनुभव यांच्या कस 
विर्द्ध अटि, द निराठं सांगावयास नको. ] 

यस्त्वायिन्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सद् । 
तस्येन्द्रियाण्यवदयानि दु्ठश्वा इव सास्येः ॥ ~+ ॥ 

यः तु सखद अयुक्तेन मनसा अत्विश्चानवाच् भवति तस्य इन्ियागि सारथं 
दुष्टाश्वाः इव नवरेयानं ( भवान्त ) । 

जे। ( बुद्धिस्वष्प सारथी ) नहर्मीं योगरहेत म्हणजे चचङ 
मनान ( मन चचक असत्यादुव्ठ ) वेज्ञनरान्य ( विवेकरहित ) 
अप्ततो, वयार्च दद्धियं, सारथ्याच्था खोडकर धोडयांसा! वा अनावर 
होतात. 

[ या मतांत अज्ञानी बुद्धीर्च रूपकाच्या भाषिनं वर्णन के अहि. मागर 
संत्राचे विवरणांत मन दं दुख्यम सारथ्ययि जा अस्रे, असँ सचविरु अदि, 
दु्यम सारथ्याची कल्पनाच श्रतीखा आभिग्रेत असव्री, असे या मेत्रावरून दिसते. 
कारण मन अयुक्त क्षार असतां म्हणजे यांच स्यै॑मिघञड असतां तैव चचठ 
मन बुद्धीला देखील बाधा करू शकते. अजा चंचल मनाच्या संसर्गा मूढ बनखेल्या 
बुद्धी विज्ञान म्हणजे विरेष ज्ञान नष्ट ते. उन्नतिः रफिवा अवनति ही 
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बुद्धालच धडवून आणात्रयाची असव्यामु तिम वेच या चचरु मनाला स्थिर 
करून आण्त्या कह्यांत ठेवले प.ष्जि. बुधन योग्य वन्यं सावधःणं मनःसयम 
केला नाद; तर द मन अधेक चैचल होते वतं बुद्धीखाही प मूढ बन्िरतै. 
आणि अज्ञा मूख बुद्धीखा धन्याचा (विसर पडणेँ अपरिद्यार्यव अस्ते. हाताखारीर 
आपत्यपेक्षां कमी प्रमतीच्या अचा नौकर्याच्या ताब्यात ग्रेखा हा बुद्धिरूप 
सारथी ध्याना आवरप्यःस स्बथेव नार, यक असतो. अदा स्थितीत दहं अधि- 
कारक्र बोबर उलट फिष खगन. ददप स्वभावतः्च विकारवड होणास. 
त्यांच्या नाद गुन भि! बनखेठ मन हद्रेयांवर आधेकार कसा चारखविणार ? 
उल्ट त मनच इं्यांच्या ताय्यात जा्तं,व बुद्धे या मनाच्या स्वाधन हते. 
खडकर धेड पयाप्रमा्णे एकादा द्वक व मूख अशा सारथ्याच्या ता्व्यांत 
राहात ना^त, व्यप्रमाण्च षं रिरजोर क्षारा इद्वर्ये माननी जीविताचा 
रथ वारक तिक; अ,दून नेतात.] 

यस्तु {िज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्थन्द्रियाणि वद्या तद्वा इव सारथेः ॥ ६॥ 
यः तु सदा युक्तेन मनक्ला विश्ानवानू भवषि तस्य दृन्दियाणि सारथेः 

सदश्वाः इव व्याने भवन्ति । 

जो ( बुद्धिष्वहप सारथी ) नहमी वगः क्त श्टणजे स्थिर मनाने 
( मन स्थि अष्षस्यामु ) विज्ञानवान् ( विप्रेण ) अपतो. त्यांची 
दद्विथं सारथ्याच्या चःगल्या बोडययांप्ारखीं स्वाधीन राहतात. 

[या मत्रं, मामोल वर्णनाच्या उलट स्थिती वणन केटी अदि. जे बुद्धि. 
रूपर सारथी सथर अश्चा मनाच्या सेग्वत असते, लयाय सामथ्यै कमी होत 
नादी. म्हणजे मनःस्थ हेच बद्धीच्या इद्धतेचें पाट चिन्ह होय, अदा स्थिर 
मनार्ने यक्त असख्खी बुध, इदयं यगय नियनन करू शक्तं, मग त॑। दद्य 
चांगघ्या धे ख्य.सः.खी सारथ्यर्था ताय्य.त सादन मानवी जविताचा रथ उन्न 
तीच्या {.खरास पोदोचगितात. मन प्थिर क्षस्य.खयज बुद्धोदख ज्ञानविज्ञानाचां 
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देश्वीर उपयोग होत नाही. म्हणून सःधकारने आत्मसंयमनाचा प्रयत्न प्रथम 
करणी अत्थयत अगत्याचै आह, अस्ता श्रतीचा उपदेश अदे. ] 

यस्त्वविज्ञानवान्भवव्यमनस्कः सदराद्युचिः। 
न स तत्पदम भोति स सारं चाधिगन्छति || ७ ॥ 
यःतुसदा अधिका नवान् अमनस्कः अश्च: भवति । सः तत् पदम् न 

नाम्राति ससारम् अपिगच्छति च। 

जो (पु) नेहमी अवि उच्छषतव्ठ व अपवित्र असतो त्याला 
तं स्थान ( ब्रह्मद ) प्राप होत नां ( इत्च न्ब्डे तर) तो 
ससारचक्राति ( जन्ममरणाच्या फेरत ) सःपडतो. 

| या मंच्रांत पिषयवासनास बढा पडलस्या मनुष्याय वणन केड आहे. 
बुद्धे व मन इदरियायि आवन ज्ञ ठै अततां मनुष्याचा अधःप्रात होतो. श्रस्मेक 
विषयाबदर आवड नावड म्हणजे रागद्वेष हे निकार इद्वियमयै तयारस्व असतान. 
या मिकारमय दृद्भियाच्या आधीन राखे मन भयिफच उच्छुखढ. हनं अजा 
उच्छुखक मनाच्या कह्यांत भर्त्या बुद्धच्या विज्ञानाचा, किंवा सद्सद्धिमेक 
शरन्त।चा, कांदाच उप्रेय हत नाई. बुद्ध, मन व टृप्रये यांव्याया विकार- 

वरतम, मानवी जमित अभरत दर्ते, व व्याम त्याच अवनातठच होते. ] 
यस्तु निन्ञानवान्भवमतं समनस्कः सदा श्ाचः। 
सतु तत्परमाप्राति यस्मादभूणे न जायते ॥८॥ 
यः तुस; विनयान् समनस्कः एचः भवसि सः तु तत् पद्म् आम्नोति 

-यस्मात् शेयः न ज. थत । 

जो नेहमी (कसयत मनोनिम्रही ८ ध्थिएुद्ध ) व पतव 
असतो तोच त्या ( ब्म) पदाना प्राप्त होतो.. अ्या पद्रपिष्टून ती 
पुनः जन्मास येत नार्ह। ( जन्ममप्णह्य संप्तारवक्रांत षाएडत न्दी. ) 

[या भत्रात आत्मतयमनाय महच किती अष्टु, त्यां वणन कठं भह. 
मनुभ्यानें मना निग्रह् करूनं उपभो पतृष्णेतत आन्न धातरा तत्व मतै दस्र 
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होभ्याचा समव असतो. मन स्थिर क्षारं तरच बुद्धीचा विवेकशष्छी चा उपयोग 
होतो. बुद्धीचा विकि होण्याखा, मनःस्थैयची अत्यंत आवदुयक्रता असते. दोव- 
नायसे होऊन दैवी सपत्तीच्या सदुगुगावें संपर्धन हो, हव बौद्धिक विकासे 
लक्षण होय. अशा विक्रासित वृरद्धीत आत्मतखच्या ज्ञनवित्रानाचा प्रकाद्चि पूर्णपणे 
पडते. सखा वु्धच्य, द्वारान्व तो मन व ईद याना प्रा्ठहोतो. बुद्ध्या द्वारां 
मिद्णाच्याया आल्मग्रकाचानैचव मन व ददिथ याती अमगच्छ विकार 
नाद् होऊन मनुष्य जीवन पूर्ण पत्त्र हतं. या पवित्र जीवनक्रमाखाच 
दाज्कालम विदितक्रालजीवित्व असे म्हटठं अड. असा अतवषल्य द्युचिभूत 
क्षाखत्या मनुष्याखाच ब्रद्मपदाची प्राप्तौ ह।उन ते जन्भमर्णातून प्चक्त इतो 
अक्ता या मन्राचा अनिग्राय अदि. | 

विक्ञनसाराथेस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः। 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्धिष्णोः प्म पदम् ।॥। ९ ॥ 

यः त॒ नरः विसानसारंपिः मन .प्रम्रहवान् ( आत्त ) सः अध्वनः पारम् 
शाश्नोषि । तत् विष्णोः परमम् पदम् ( जाहुः ) । 

ज पुव विवेकख्प सारथ्यानं युक्त व मनोरूपी लगाम ॒सिचून 
धरणाल असता, तो ससारमागाच्या पटाकडे पचतो. तेच परमा- 
स्म्याचं श्रेष्ठ स्थान होय. 

[या मतात बुद्धालाच विज्ञान असे म्हट अदि. मागीर दोन तीनम वामर््यैः 
विक्षन राञ्द् आरा अपून त्याचा अ्थं॑फिंचित् वेगा केरा आदह, तथापि वा 
दोनही अर्थात वियेध अरि, अपं समजण्या्च कारण नादा. तारनम्य, तुरना 
वद्धाचेव सामथ्यै अदे. पदार्थाचिं व्यावहारं स्वप ओकल्भं व ल्याच्या भेदा- 
प्रमाणें व्यवहार निश्चित करण, द कामं बुद्धाखाच करावी कगतात. त्याप्रमाणे 
पदा्थविं अतरग व तत्सबधी तस्वान्वेषण या गोष्ट देखील वुरद्धनच करान्या काग 
तात, यावन तच्वज्ञान व ॒व्यवहारज्ञान दै बुद्धीर्चेच सामर्थ्यं होय, मामी 
मंत्रांत विज्ञान हा ज्ञष्द बुद्धीच्या साम््यौचा वाचक असन प्रस्तुत मत्रं तो भरत्यक्ष 
घुद्धीलार राग केका आरे इत्च 
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अदा तेजस्वी बुद्धीचे ज्याला सहाय्य मिज अहि, आणि मनःस्थैर्य 
रूपी लगाम ज्याने खचन घरिला आहे, तो जीवात्मा या उत्कांतीच्या मार्ग्चि 
पैरतीर गांढतो. या पेखतीरालाच परमात्म्याचं स्थान म्हणजे ब्रह्मपद असे म्हण- 
तात. वैदिक वाख्यांत सूयेभंडरस्थ देवतेला, विष्णु असें म्हणण्याची रूढि 
अहि. उपनिषदत्काखामर्य हाच शव्द अमद विस्तृत अर्थान परमेश्वराल रागू 
केरा आदे. पण येथे ब्रह्मा, विष्णु व महेश्वर या त्रयीची कल्पना अभिप्रेत नाही, 

" लक्षांत ठेवणे जरूर आहे. प्रस्तुत वह्टीच्या दुसय्या मेलांत देखील, पार हा ब्द 
भला अहि. यावरून येधपासून ्ञाटेल्या विवेचनाचा या भ्रांत उपसंहार केला 
आहे असं सिद्ध होत. | 

दरद्वियेभ्यः परा द्यथा अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिवद्धेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 
महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ॥ 
पुरुषान्न पर ।कचित्सा काष्ठा सा परा गतिः | २९१॥ 

हि इन्द्रियेभ्यः अथाः पराः । अर्थेभ्यः च मनः परम् । मनसः तु बुधः 
परा । बुद्धेः महान् आत्मा परः । महतः अन्यक्तम् परम् । अव्यक्तात् पुरुषः एरः । 
पुरुषात परम् न किंचित् । सा कष्टा सा परा गतिः । 

कारण, इद्वियांहून विषय श्रेष्ठ ( विषय हेच डद्रियांचे उत्पादकः 
असतात, ) विषवांहून मन श्रेष्ठ ( विषयाचा व्याग क्रिवा स्वीकार 
मनाच्या स्वाधीन अप्ततो ), मनाहून वुद्धि श्रेष्ठ ( निश्चयालक वुद्धि 
ही संङ़ल्प विकल्यालसक मनाचं नियमन ऋरणारी असते, ) वदधीहून 
महत्त अहमरत्यय श्रेष्ठ; महत्त्वाहून अव्यक्त म्हणजे मूठ भरङरति घ्रष्ठ; 
अव्यक्ताह्रन पुष म्हणजे परभाला श्रेष्ठ अहि. पुरूषाहूनश्रष्ठ काही 
नाही. परमातमा हीच सवौची सीमा आणि तच स्व्चिं परम प्राप्तव्य 
साहे. 
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~ [या दोन मेत्रंत एकाहन एक श्रेष्ठ अ सात तत्त्व सांगितरी आहेत. 
त्यपि, ददरयै, मन व बुद्धी दीं तीन तन्व पिंडगत ( शरीरांतील ) असून विषय 
महत्तत्व व अन्यक्त हौ तीन तख ब्रह्माण्डगत ( स्तीर ) अहितः; आणि सात 
पुरुष ह तत्व, सर्वात प्रेष म्हणून सांगितर्ट अहे. दहावा मत्र थोच्या्ा करकार्न 
गीर्तेत आला अहि. ( गीता ६।४२ ) हा करक थोडा असला 
तरी महत्वाचा आहे. येथें प्रारंभीच द्रेयपिक्षां विषय भ्रष्ठ अहित, अदं॑सांगितरै 

असून गीतेत इद्र श्र्र अहित, असँ म्हटले अहि. दयावरून विषयांपेक्षां दद्रियाच 
्रे्ठत्व गतेखा अभिप्रेत आहे, असे स्प दिसते. या बाबर्त।त कठोपनिषद् व॒ भग 
वद्रीता यांचा मतभेद अहि अक्षं म्हणावं कगतें. कडारा दद्रियांपेक्षां विषय श्रेप् 
वाटतात, तर गतिला विषयापिक्षां दइद्विये श्रेष्ठ वाटतात. या मतभदाचा समन्वय 
करण डाक्य आहि. आधुनिक शाछखन्ञांच्या मतं प्राणिसूरीत दृद्रियं उत्पन्न क्ली, 
तीं विषयांम॒ढ्च उत्पन्न साख! अदित, बारीक कणांच्या रूपानें ज्या वे प्राण्याचीं 
ङारीरे या सृष्ठीमर्ध्यै वावरत अततात, त्यावेर्क किरणकरूपान निरनिरा्या विषयाच 
आघात त्यांच्या डारीरांवर होतात आणि श्वा आघातां्नीच प्राण्याच्या इारीरांत 

ददियं उत्पन्न होतात. प्रकाशकिरणाच्या आघातनं डो उत्पन्न क्ञाखे तर ध्वमीच्या 
लहरीं कर्णद्धियाचे द्वार माकठे से, घ्राण व रसर्नद्रिय ददी देखील याच र्वं 
उत्पन्न षाड आहेत, अस मोतिक शाखायै भत आहे, त्यावरून रूप, रस, गन्ध 
व शब्द् है विषयच डोके, रसना, घ्राण व॒ कण या इईद्वियांचे उत्पादक ठरतात, 
आणि उत्पादक या नादान इद्वियांपेक्षां विषर्यांना श्रेष्ठत्व देँ बरोबर दिसते, 
म्हणून ““ इद्वियभ्यः पर! ह्यथोः' है श्रतीचे मत भोतिक शाल्राच्या मताश। पूर्णं 
जुग्त असश्याने तच अधिक सयुक्तिक आहे, असँ ठरते. जर कटश्चतीच म्हणणे 
वरोबर असें मानरँं तर गतेच्या क्चनाची वाट काय ? असा प्रश्न साहाजेकच 
उत्पन्न होतो. त्याच उत्तर अकतं की, या दोना अथकारांनी श्रेष्ठत्वाची आपपर 
कारणे स्पष्ट नभृद् केरुली नाहीत. म्हण॒न तीं अनुमानानें 
ओ्खार्वीं लागतात. उत्पादक या नात्यानं इंदियपिक्षां विषयांना 
श्रतीनं श्रेष्ठ रविं असावे, असा तर्कं करण्यास हरकत नाह. या श्रत्वा 
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कारण, मीतेचं जर निराढेच असेल, तर हीं दोन मते वेगी असर्ली, तरी ती 
परस्पर विरुद्ध आष्ेत, असें म्हणतां यावया नही. उत्पादक म्हणून जसे द्रि 

यापिक्षां विषय प्रष्र अदित, असे दिसर्ते, त्याप्रमाणे च दुसच्या एका करणा विष- 
यपिक्षां इदरियेच प्रेष्ठ महित, असे कव करावें काग, तँ कारण असँ की, जीवा - 
ठम्याला इद्वियद्रारांच विषयांचे ज्ञान होतें. जं दद्रिय असमर्थ असेल, त्या इदियाचा 
विषय वियमान अघून देखील त्याचा जीवात्म्याखा तिक्माच्रही उपगोग होत नाही. 
या टन विषयपिक्षां इद्रियेच भ्रष्ठ आहित. है म्हणणं बरोबर दिसते. वासना किंवा 
कामादि विकार कसे जिकावेत, त्यार्च विवेचन चाद्धू असतां दंदियरांच्या प्रष्ठत्वाचा 
हा उश्चिख गीर्तेत आला अषि. सर्वं साधारणपणे दद्रिये व विषय यांची तुलना कर- 
ताना विषया श्रेष्ठत्व सिद्ध चालं, तरी कामजय करण्याचे बाबर्तीत कामाला 
साहास्यभूत होणार ही इद्रियं देखीरु अतिशय अनावर म्हणूनच प्रेष्ठ अहित, 
असें गीति तीर वचनाच तात्प अदि. सहजासह्जी जिकण्यास्ारा हा शत्र न्दे, 
असें दर्दविण्याकरतांच गतेन ईद्वियांना श्रेष्ठ म्ह अहि. यावरून कटश्चति व 
गीतावचन यांची प्रेष्ठत्वाविषर्यीची दृष्टीच वेगी असस्याम॒ने या दोन मतांमध्य 
म॒व्छीच विरोध नाही, असें सिद्ध हीते. 

“ विषयपिक्षां मनाचे प्रेष्ठत्व कोणाखाही सहज परण्याजोभें अहि, मनं जर 
डिकाणावर नसे तर, विषय कितीही आकर्षक असला, तरी त्याचा कांहीं उष- 
योग होत ना. त्याचें ग्रहण किंवा त्याग करण्यास मन पृण समर्थं असते. 
त्याप्रमाणे च मनाचं नियनय करण्याचे सामर्थ्यं बुद्धीलाच असल्यामङे ती मना- 
पेक्षा स्वाभाविकपर्णेच श्रेष्ठ अदे असें ठरते. बुद्धीदरन महत्तच्वालाप्रे्ठत्व दिठे आहे. 
या महत्तत्वालाच गीतेमध्ये महद्ब्रह्म असें महर अहि. (गीता १४|२) या महत्तत्वा- 
च्या स्वरूपाविषर्यां अर्वाचीन वेदान्त्रथकारांमध्य किचत मतभद दिसतो. . 
महत्तस्व हं अहंकारा्चैच दुसरं एक नांव आहि, असं कित्येक मत॒ अपुन, 

कानी त एक भहंकाराखेरीज निरारेच तत्व आहे, असँ मानं आहि. स्याव 
मते मू भ्रकृतीपासून हँ मदत्तत्व उत्पन्न क्षार व त्याच्यापासूनच सर्वं प्राणिमात्रांना 
स्वेदनाशच्ति प्राप्त होते .वस्तुतः उपनिषतका्ट। सांख्यांनी च हा शब्द श्रचारांत आणला 
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भस्रावा. तथापि उपनिषत्कत्या ऋर्षीनीं हा प्रचेत हाब्दच आप्या वाञ्र्यातः 

समाविष्ट केला व स्वतभ्व्या सिद्धाताख अनुसरून अहंकार अस। त्याचा अथं 
निश्चित केला. अर्वाचीन संस्कृत भाषेत अभिमान अशा अर्थे अहंकार या राब्दाचा 
सर्वत्र उपयोग करेला भहे, परतु भहंकार दाब्दाचा हा अर्थं देखील अवांचीनच आहे. 
उपनिषत्काखंतीर अहप्रत्यय म्ह णज मी अङ्घा प्रकारची जाणीव, हा अहकार् रीच्दाचा 

मूढा स्थं आहि. महद्न्रहा हा ङाब्द गीतेच्या १४ व्या सच्णयांत आखा असला, 
तरी तेराव्या अध्यायात जी चेधीस तत्वांची यादी दिली आहे, तीत महत् शाब्द 

नसुन त्याचे एेवजी अहंकार हा शब्द् आला आदे. हँ लक्षांत ठेवण्याजोगे आहे. 
महत् भ्हणजे अहकार ह! बुर्धपेक्षा प्रष्ठ आहे. कारण लयावां च॒न बुद्धास दुसरं आत्न- 

यस्थानच नही. सर्व प्राणिभात्रांन्यं बुद्धि वास करत अत्तली. तरी तिच्याद्रून देखील 

भहहंकारा्चे क्षन्न मोटे आहे. प्रयेक परमाणूमथ्ये याअहप्रत्ययार्चे वास्तव्य अहि. 
अखे सर्वं श्ाख्रकार मानतात. म्हणून मक्त किंवा अहकार या तस्वाचा संघः 
नस्या प्राणिवगं पुरता नसून एकंदर खष्टपदार्थारी। यतो, भसे म्हणण्यास हरकत 
नादी. भव्यक्त म्हणजे मूलप्रकृति, या मदत्तत्रपिक्षां सूक्ष्म आणि व्यापक अहि 

ती कायीवरूनच भोरखावी लागते. तेथं अभ्यक्त हा चाव्दं दखल सांख्याच्या 
परिभषिभधुनच वेतक्लेखा दिसतो. पण बेदिक ऋषीन त्याचा अ्थं॑माच्र वेगना 
मानला अदि. सख्यां हे भय्यक्त प्रकृति स्वतत मानी भादे. परंतु उपानिष- 
त्कारानीं ह भव्यन्त मरुत्व शुद्ध ब्रह्मापासूनच उत्पन्न ज्ञां अतं ठरविखे भह. 
यावसून सांख्यांच परिभाषा वेदिक ऋषीनां धेत, तरी यांची . विचारसरणी 

मान्न घेतली नाकं, असें ठरते. या सर्वाच्या परली कढील पुरषतस्व सर्वं नियामक 
सर्वतलस्वतंत्र, सवेःत्म असल्याम॒ढं तीच सवौची अंतिम सीमा व तंच शारा 
अतिभ साध्य होय. याखाच प्रस्तुत वद्धीच्या विस्या व नवन्या मेच्रांत पेल्तीर 
असं म्र अहे. ] 

पष सर्वेषु. भूतघु. गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते । 
डदच्यते त्वभ्ल्धा बुर्था सृष्मया सूस्मदर्दिभिः | १२॥ 
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एषः स्वेषु भूतेष गूढः आत्मा न प्रकारते । सृष्ष्मदर्हिभिः तु अग्रया 

सूक्ष्मया बुध्या दयते । 

हा सव सृष्टपदार्थाच्या अंतर्यामी असलेला आत्मा ( सवना ) 
उवड दिसत नाही. तथापि सूक्ष्मदर्शी लोकांना ( पडितांना ) 

कुराग्र ( तीक्ष्ण ) व सूक्ष्म बुद्धीनं तो दिसतो. 
[ मागर मत्रांत सांगितलें पुसषतस्वच सवच अतिम साध्य आहः असं 

मान्य केल्याष्रर ल्याची प्राप्ति करून घेण्याचें सधन कोणते र्तेवया मं््रांत 
सांगितटे अहे. प्रस्तुत भ्रांत अलेला आत्मा हा क्षाव्द डुद्र ब्रह्माचा वाचक 
अहि, असें सूत्रकार बाद्रायणाचायो्नी देखील स्य्ट॒सांगितरँ अहि. (त्र सू, 
३1३१५ ) त्या वरून प्रष्तुत मेलांत विवक्षित असंछेखा आत्मा ईव मागील 
मतां परागातिः हत्यादि प दानीं आतम साध्य म्हणून द्विलं पुरषतत्व किंवा 

ब्रह्मतत्व होय असे निर्थिवाद सिद्ध होतें. हं तत्व सर्वं रुष्ट पदा्थोच्या भंतयोर्मी 
वास करीत भसन तें त्या स्वोनचिं नियाम असते. पदार्थे बाह्य गुणधम सात्र 
स।मान्य मनुष्यास् समजतात; परतु सर्वव्यापी अरसं सूम तत्व अज्ञाना 

मचुष्या स दिसत नाक. ज्यान योग्य उपायां आापटी बुद्धी सृकष्म म्हणजे निमय 
माणि ‹ अग्रश्चा ` म्हणजे तेजस्वी केटी भसेक, अश्चा स्थितपर्ञाच्या बुद्धीलाच 
ह आत्मतत्व दिस्त. इदबुदध हैव आटमसाक्षात्काराचं स्वौत्कृ्ट साधन होय. 
असे या मेत्रत स्पष्ट सांगितलं मदि. बौद्धिक माप बराचसा कश्प्रद असल्यामे 
तो सर्वोनाच मनांतूल नकोसा वारतो. द्यांतून मध्यठुगांल भावनेचाच भभयदि 
ठतकर्षं होत गेल्याम॒दढे बुद्धिवाद मागं पडला आणि रेव परमार्था लेकोमर््य 
तो एक उपशसाचा विषय होउन बसला. बुद्धिवादाचा नाद स्लाल्याने समाजाची 
केवढी हानी शारा, तिच हान्दानीं वणन करणं अङाक्य आहि. आमच्या भाविक- 
पर्णांत कितीही दोष अक्के, तशी त्यांत एक मोड गुण अहे. तोह्ार्की, या 
भावेकपणामुढें मामचें स्वतःच्या सस्कृतीवरील प्रेम" कमी नहोतां तं कायम 
राहिरं. भोरसरटपणाचें प्रेम को तुकास्पद असख तरी वें हिताहिताच्या इष्टी कारसं 
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स्पृहणीय नसत, हँ कोणीही कुरू करीर य। प्रेमापासून कायदा क्षाला तो इत- 
काच की, प्राचीन ऋषिं वाख्यय धनलोभ्याग्रपाणे आगन्द। कार जपून व क्ञांकून 
ठेव. त्याच्यावर भेरसमज॒तीर्च। पुष्कड धृढ सांचखी. तरी कोणीतरी त्याचा 
अपहार करील, या भीतीने तं प्रकाञ्चांत अणून व॒ क्ञाटून पुसून निं राल- 
ण्याचं शरद्धां आगमम! मनांत आणिं नारदी. बाको धूर्ते उवर्ल्याच गांर पड- 
त्याबरोबर त्यांनी या ऋषिप्रगीत वाञ्ययाच। भनमानेरु तसा अपहार करण्यास 
कमी केठे नाह. त कसँ का असेना. या भोल्यराभाविक प्रेमाधु्ठेव या. प्राचीन 
कऋविश्रणीत वाञ्ययाची भाजप्यैत जोपासन। खा. म्हणूजच आज त्या वाड्- 
याचा अभ्यास करणं हक्य क्षार अहे. याबह्छ द पाठपरंपरा अविच्छिनन चाल- 
विण्यास्या वैदिक्रंचे आभार मानवित तपितके थोडे आहृत. अक्षे आभार मानले 
तरी; ऋषिप्रणीत वाञ्यय शिर राष्ट, पण ऋधिप्र५।त बुद्धिवाद् चिष्क राहिला 
नाद. यावद्र हव्टह वारत्यावांचून राहत नाही. प्रस्तुत भच्रांत तर श्रुतौ 
बुद्धीषादाचा कठस केरा अहे. अजूनही स्वतंत्र बुद्धान ह्या मूठ उपनिषद् प्रेथांचा 
काठजीपूर्वक अभ्यास केव्यापसत बुद्धिवादाचच तेजस्वी स्वक्ूग प्रकट हाऊन वेद्ध्क. 
धर्माचा पूर्ण उत्कर्षं हदल. | 

यच्छद्वाडव्रनसि प्राक्ञस्तदयच्छेञज्ञान आत्मानि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छन्तयच्छेखखन्त आत्मनि ॥ १२॥ 

म्राज्ञः वाक मनसि यच्छेत् । तत् ( मनः ) जाने आत्मनि यच्छेत् । ज्ञानम् 
महति आत्मनि नियच्छेत् । तत् ( महत् ) शान्ते अत्मनि यच्छेत् । 

बुद्धिमान् पुरुषान वाणीं ( इत्यादि इद्ियां ) चं मनाच्या डि- 
काणं नियमन करव; मनाचं ज्ञाना्म्याच्या ग्हणजे बुद्धीच्या रि- 
काणं नियमन करावे; बुद्धीच महत्तत्वाच्या ( अर्हकाराच्या ) दि- 
काणीं नियमन करावे; व महत्तस्वाचं शांत श्हणजे निर्विकार आ- 
त्म्याच्या दटिकाणीं नियमन करावे. 
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[ मल ६।७ यांत वर्णन केलेली परिस्थिति प्रस्तुत मवांत सोपपत्तिक 
वसवून दाखविली आदह. दइदरर्ये, मन, बुद्धि, अहंकार व॒ भात्मा अक्ला या 
उभ्पत्तीच्या पांच पायन्या आहेत. ईषे मनाच्या स्वाधीन असावी. मनाला 
वद्ध॑च्या स्वाधीन कर्वे. बुद्धो अहप्रत्यग्राखा जोडावी. ब भरप्रयय आत्मस्वरू- 
पा स्लम व्हावा. असादा कम आहे. मानवी जीविताच्या अपविच्र स्थिर्तात 

अहं या प्रत्यर्यांत देखील, अभिमानासारचे दोष उत्पन्न क्षाखेके असतात. मी ब्रह्म 
स्वरूप आत्मा आदं असा भ्रत्यय आखा, म्दणज अहं ही स्वेदन। अत्यंत 
निर्मल होऊन ती आत्मखवरूपाचे ठिकाण पूर्ण संलम्न होते, अदहप्रत्यय हा एक 
चिदशावरीर आतिडाय विरु असा पापुद्रा आदे. त्यांत व बुद्धात फारसा फरक 
दाखवितां येत नाई. तथ।पि विचार करितां बुद्धी व अप्रत्यय हे दोन अंहावेग- 
वेगखे समजावयास पा्िजित. वर सांगितल्यप्रमार्णे अदघ्रत्थय निम न्ञाला 

असतां, ““ अहं ब्रह्मास्मि 2 या मर्यदिर्न बुद्धी बरोनर नियमन हर्त. बुद्धी 
र्पति, इच्छा, सदसाद्धिवेक, ज्ञान, विज्ञान, फिंवा कार्याकार्यव्यवस्थिति इत्यादि सवै 
कार्यं वर सांगिषरेल्या मर्यादं अव्यत डुद्धपणं चाखतात दच अहंभ्रत्ययाचं बुद्धी 
वरील नियमन होय. या शद्ध बुद्धा चं नियत्रणाखालीं असलेलं मन, तिचे सर्वं सत्य- 
संकल्प पार पाडण्याप्त नेहमी तत्पर रहात. षया दृक्ष अज्ञा भनाच्या हाता, 

सर्वं ॒दद्विथं अषप कामं चोखपरणे बजावतात. मानवी ओवितांत अही 
परिस्थिति उत्पन्न क्चाटी म्हणजेच तो जीवन क्रम पूण पवित्र होतो. यालाच त्म्ही 
स्थिति असें म्हणतात, व हव खेट आध्याटििक स्वराज्य होय. आध्यात्मिक 
स्वराज्य ही दाब्दयोजना व।चून किर्येकांना अस वटेक की, वर्तमान कालीन 
चव्य तीर ङाब्द् किंवा कल्पना उपनिषदाच्या अर्थात् बसविष्याची ह कृलिम 
लथ्पर आहं. कार नचा तर अरुंकार म्हणून अशी कल्पना करणं क्षम्य होईल. 

श्रतीच्या वाका तिचा प्रक्ष संषध जोडतां येणार नाही. तथापि थोडासा 
विचार केल्यास दी शब्दयोजना निवल भकारिक किंवा का्पानकं नने ती 
पूणं सम्रमाण महि अस सिद्ध होते. प्रस्तुत मेत्रांत व॑र्णल्ेका परिस्थिति पूर्ण 

स्वार्तःयाची यातक अहि. याप्रमणें मचुष्याचा जीवनक्रम अर्त्यत परवित्त प्नाल्यास 
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कोणत्या प्रकारचे विधिनिषेध अगर प्रारन्धासारश्व कोणतीही बधनं वयाच्या 
मार्गत आड यऊ इाकत नाहीत. हं द्ध स्वातंत्याच व्यवहार तीर सर्व प्रकारच्या 
स्वातच्यकल्पनां च मून होय, म्हणूनच त्याला आध्यात्मिक स्वराज्य म्हणणे बरा- 

बर ठरते. हा स्वराज्याची कल्पना भाधुनिक नसून अव्यत प्राचीन आहे. महाभा- 
रतांतील अश्वमधप्वौत पुटक शोक आहेः-- 

^“ तस्मादेत सम्यगवेक्ष्य शोभं 
निगृह्य धुत्यात्मान राज्यमिच्छेत् । 

एतद्राज्यं नान्यदस्तीह राज्यम् 
आत्मेव राजा विदितो यथावत् ॥ ` 

अ<:-- म्हणून ह्या सर्वानर्थकाश रोभाचा नीट विचार करून व येयनिं 
त्याचा पूण निग्रह करून मापल्या अंतःकरणा वर आधिपत्य मिच्विण्याची ( मनु. 
प्यानं ) इच्छा कराती हैच खर् राज्य होय. त्यावांचून या जर्गांत दुस्तर ॑राज्यच 
नादी. शाघ्लकारांनं आत्म्याखच राजा असँ मान अदे. तै योग्यच आहे. 
यावरून सवराज्याची कल्पना भगवान कृष्णद्विपायनांच्या वु तूनच प्रकट ज्ाी 
अदे; म्हणून ती कृतिम अदि, अस कोणालाही म्हणतां यावया नार्ह!. या 
व्यास्ववचनाच्या अनुरोधानं प्रस्तुत मत्रानीर वाक्याथ।ला आध्यात्मिक स्भराज्य 
असें म्हणणें ऋषिप्रणीत विचारास धरूनच आहि असं ठरते. 

या प्रवित्त स्वातेतयाची ज्योत, विद्वान खोकांच्या अंतःकरणांत प्रदीप्त क्षारी 
म्हणजे बहुजनसमाजाबर तिचा प्रकाश पदन समाजांत सर स्वातन्यप्रीति उत्पन्न 
होते, समाजांतीर या मत्त सांगितनल्याप्रमा्णै प्रलेक व्यक्तीची मनःस्थिती 
होईल; असा याचा अर्थं नब्हे. तर या मत्रात सांगितस्याप्रमाणें राष्राच्या शिरो 
भागौ अस्सणाच्या लोकनायकांच्या अतःकरणांनच या इद्ध स्वात्यरूपी सूयाचा 
उदय हणे शक्य असते. आणि तसा तो क्राखा म्हणजे समाजांतीर स्व॑ धराना 
परंपरेनं या सूर्यप्रकााचा लाम होतो. व राष्रीय स्वातःयासरख्या उच्चे ष्ययाचर 
सेभाजाचें केद्रीकरण होत. स्हणून प्रत्येक कार्यकर्स्यानिं द आध्यात्मिक स्वारतत्य 
सपादन करण्याचा प्रयत्न अवदय करावयास पाहिजे. याप्रमार्णे व्यासो क्तोच्या भाघा- 
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तिखरी । कटापनिषद् | 

ह्न स्वातत्याची परिभाषा की जमरते, ते येथवर दाखविखे. अक्षी स्वात याची 
परिभाषा जमली, म्हणज नोकरशादहीची परिभाषा देखीर सहज जमवितां येते. ती 
भरीः--दद्वियें ह खरोखर मानवी जीवितांतीर राबणुकीचीं कामें करणार नोकर 
हेत. परतु चैनवाजीच्या नादौ लागण्यानि हे नोकर खोक अतिशय शिरजोर 
होऊन सर्वच गाडं उर्टं किरू खगतं. आणि धघन्याचा चाकर व चाकराचा धनी 

होऊन बसतो. व या अव्यवस्थेनेच व्यक्ति व समाज यांचा सर्वनाशदहोतो. दही 
स्थिति पाटन प्रस्तुत मंच्रांत वर्णन केव्याप्रमाणें सुव्यवरथा घडवून माणण्याचा 
प्रलेकाने प्रयत्न करावा, असा श्रतीचा उपदेश आदे. 1 

उात्तिष्ठत जाग्रत पराप्यवराकनिवोधत | 
निशित ् 

श्चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो वद न्ति।॥ १४॥ 

उत्तिष्ठत । जाग्रत । प्राप्यवरान् निबोधत । तत् ( यथा ) क्चरस्य निदिता 

धारा दुरस्यया ( तथा ) पथः दुगेम् ( इति ) कवयः वदन्ति । 

उठा जागे ८ सावध ) वहा. उत्तम प्राप्तव्ये समजून ध्या (ध्येय 
निश्चत ठरवा). कारण ज्या प्रमाणे वस्ताव्याची तीक्ष्ण धार सोस- 
ण्यासर कटिण, त्याप्रमाणे द्या ( ब्रह्मपदाच्या ) मागोाची करिणता 
आहे असं ( अनुभवी ) विद्रान् ठोक सांगतात. 

[ या मत्रातीर उपदेश सामान्यस्वरूपाचा अहि. सामान्यक्वरूपाचा ्हूणजे 
कमी प्रतीचा नष्डे. तो बहुजनसमाजास अचुलक्षुन केला आश. वैषयिक सुखाच 
छद सादन व आज्स क्षाटून उठा १ जागे व्हा १ ^“ उत्तिष्टत | जाग्रत ” या 
पदानी उत्साहच्राक्ते धारण करण्यास सांगितली आहि, उन्नतीचा प्रयत्न करण्याच्या 
मनुष्याच्या अंतःकरणांत उत्साहक़सि सदेव जायत भसावयास पादज. निरंत्साही 
मनष्याश्या हातून चिकाटीचा भ्रयत्न होर्णं दूरापास्त आदे. उरसाह म्हणजे उमेश 

हा एक स्वभावधर्म अहि. दयाचा सात्िक सद्गुणांत समावेश हेतो. , कर्य्या 

सास्विकपणाच लक्षण सांगतांना गीतेत त्याचा उष स्ाला अहे. (गवि. 
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१८।२६९ ) उत्साह कृति कायम राहृण्यास अंतःकरणांत ध्येयाविषर्यौ उत्कंठा 
उत्पन्न ब्हावी कागते, म्हणून आपटे ध्येय कोणतें † मानवी जन्माचे हेत् काय ? 
वैरं गोष्टी मनुध्यानं आपल्या मनःशवक्षुपुं नेहमी जागृत दठेवावयासर पाहिजेत. 
भाश्रमधर्म व वर्णधर्म म्हणजे व्यक्तिधम व समाजधर्म॒यांचीं करव्यं आपर्णास 
पार पाडावयार्च। आहेत, किंवा पितर ऋषि व देव यांच ऋणे आपणास केडाव- 
वयार्चा आहितः; याची मनृष्यास नेहेमीं जाणीव असावयास पाहिजे. ज्ञानविज्ञानपू- 

क निष्काम बुद्धरन विहित कलेव्याचे आचरण केर असतां आपणास कोणतें 

करु मिख्ते, व्याविध्य बरोबर कल्पना करतां आङ, तरच व्येयाची उत्का 
उत्पन्न हति. व ही उत्कंडा उत्साहसवधक असते, म्हणून मनुष्याच्या खिकाणीं 
प्रथम प्येर्यनिष्ठा उत्पन्न (्हावयास पाहिजे. च्या ष्येयावरोल प्रेमाम्॒ेच मनुष्य संक- 
टां तोड देण्यःस उतमाहानें तयार होतो. क हेतूनंच श्रतीनँ पहिल्या वाक्यात 
उत्साष्ट व ध्येयनिष्ठा यांचा उपदेक्ञ केरा आहे, «' प्राप्यवरान् निबोधत `” याचा 
अर्थ, सद गुरूकड जाऊन तो आत्मा समजून घ्या, असा जुन्या मताच्या रीकारा- 
रानी केरा आहि. पण तो बरोबर नाही. मागीरु मलत वर्णन कट्या मार्गाचा 
सद प्रस्तुत मवरांल घेतल्यावां चून गत्यतर नार्ही. असं असतां असा प्रकरणर्भग 

करून, आत्मा हा अर्थ मर्ये उपस्थित करणे सयुक्किक नार्हा. हिवाय यच 
मेत्ाच्या दुसच्या वाक्यात अल वर्णन मार्गा अनुलक्षनच आहे. त्याचा 
आलत्मवस्तंशीं प्रव्यक्त सबध जोडतां यावयाचा नाही, परंतु मार्गं हा भं माया- 
वादास जग्भ्यासारखा नसव्यामृर सन्यासमार्मी टोकाकारांस म्भदहा अर्थं येथें 
ध्यावयास नको अहि. पण श्रतीनैच माभ या अथाचा शब्द दुसन्या वाक्यात स्पष्ट 
दिला अप्तल्याम॒ढे जुन्या टीकाकारांची कल्पना निवढ सप्रदायिक अहि अ 
दिस्त. 

दुसम्या वाक्यात उन्नतीच्या मार्गाचा कटीणपणा वर्णन केला भष. तो 
कर्भयोगासच लागू पडतो, मायावादी संन्यास मागास लागू पडत नार्ही. कारण, 
स्वा्थय।ग. ज्ञानविज्ञान व॒ वणाध्रमावै।हेतकर्वनव्याचरण या तीन तत्वाचं संमेकन 
घडढनून मागील मन्रांत सांगितल्याप्रमाणें जीवनक्रम पवित करणे म्हणजे पोरखेढ 
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नष्हे. तँ असिघारात्रत अषि, ज्याप्रमाणें वस्तम्याची तीक्ष्ण धार सोसण्यास कटीण 
असते; त्याप्रमाणैच या मागन जातांना पडती ते कष्ट ॒सोसर्णे कठीण अहे. 
म्हणून उत्कट प्ययनिष्ठा असेल तर्च उन्नतीच्या मागचि कष्ट सोसष्या्ें व 
केल्या संकटांचा प्रतिकार करण्याचे सामथ्ये साधकाच्या अंगी उत्पन्न होतें. 
श्रुती ही तयारी कर्मयोगाकरितां सागितरी अर्द. मायावादी सेन्यासाकरतां 
नब्डे. रज्जुसं किंवा मृगजल यासारखा भासणारा हा जगृद्धम नार्हीसा करण्याचें 
म्हणजे नुसत्या समजुर्तीत बदर करण्यार्चैच काम असतं, तर त्याला अक्षा 
आरोकाट तयाशैचं कांच कारण नन्दते. अन्यवाश्थित कर्म करणें मिवा कमाचा 
सभ्यासर करणे या दोष्टोपेक्षां देखी कर्मयोग अस्यत कटीण आष. तो जसा 
कठीण अहिः तसै त्याचं अभ्युदयनिःश्रयसप्रा्ति हं फल देक्लीक अत्यंत मव्य 
अहि. म्हणून या ज्ञागैश्वर्ययुक्त ब्राह्मीस्थित्विषर्यीं खरी उत्कं उत्पन्न हाली 
म्हणजेच मनुष्य कर्मयोगा हं असिघारात्रन करण्यास तयार व॒ समथ होतो. 
असा श्रर्वःचा अभिप्राय आहे. | 

अशब्दमस्पशेमरूप॒ञ्ययं 
तथाऽरसं नित्यनगन्धवच्च यत् । 

अनाद्यनन्तं महतः पर छव 
निचाय्य तन्स॒त्युमुखारप्रसुच्यते ॥ १ ॥ 

यत् जदाब्दम् अस्परम् अरूपम् तथा अरसम् अगन्धवत् अन्ययम् नित्यम् 
अनादि अनन्तम् महतः परम् धवम् ( अस्ति ) तत् निचाय्य मत्युमुखात् च 
प्रमुच्यत । 

ञ्ज ८ ब्रह्म ) खब्दरषिति, स्परेरहित, रूपरष्ित, रसर्दित व 
गधर हित तसेच क्षय ८ वृद्धि ) रदित, नित्य ( अक्षय ); आदि- 
रहित, अंतर हित, महत्त्वाहन पटीकडचं ब अक्षर अहे, तं 
समजून बेतल्यानें ( मनुप्य ›) मरत्युच्या मुखातन सुटतो. ८ जन्म- 
मरणचक्रांतून मुक्त होतो. ) 
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[या मनत्रात बहुतक निषेधा्थंक विष्णं आरी आहित, त्या विद्ञेषणांनी, असें 
दशि अहि की, दाव्द्, स्पदी, रूप, रस, गध, हे भूतश्षश्तीर गुण परमात्मा 
तत्वांमध्यं नाहीत. व्याचप्रमार्णे आदि, अंत, क्षय व व्द्धि श्चा मूतसरशैत येणाय्या 
विकाराषासून परमात्मतत्व अलिप्त आहि. नित्य, श्रव व महतः परम् ह तीन विषं 
भाल ब्रह्मस्वरूपाय बोधक आहेत. नित्य व ध्रव ह्यांचा अर्थं सारखाच दिसला, 
तसी त्यांत थोडा फरक अहि. नित्य म्हणज अविना्गी आणि ध्रव म्हणजे अक्षर किंवा 
स्थिर असा अर्थं समजण्यास हरकत नाही. पूर्वी सांगितल्या प्रमार्णे महत् या हाव्दाचा 
अहेप्रत्यय असाच अर्थं करावयास पाहिजे. तेराव्या मेत्रांत सागितल्याप्रमाणं, बौद्धिक- 
विकास पूण स्चालछ म्हणजेच अहग्रत्ययापलीकडर डुद्धतस्वाचा साक्षात्कार होतो. 
यावरून तेराव्या मलांत वर्णिलिली परिथिति हेंच आत्मसाक्तात्कारार्चे साघन होय, 
असं ठरते ही कल्पना लक्षांत चेतल्यावर जुन्या टीकाकारो तेराव्या भत्राचा 
अर्थ करतांन।, जी इद्रियादिकांच्या लयाची कपना स्वीकारल आहे, ती बरोबर 
नाही, असं म्हणर्वे छागं. आणि म्हणूनच लयाची कल्पना सोहन देऊन निय- 
मनाची कल्पना ख्वीकारणेच अधिक सयुक्तिक दिसर्व. १३-३४-व १५ या 
मेतां चं तात्पयदी नियमनाच्या कल्पनेसच अनुकु अहि. भामा, अहंकार, बुद्धि 

मन व इद्ि्ये, यांत उतरत्या कमनं नियेत्रण बराबर सुरू क्षारं म्हणजे मनुष्य 
उन्नतीच्या मार्गाच असिधारात्रत आचरण करण्यास समथ होतो, आणिया 
मार्गानिच त्याला भात्मसाक्षात्कार होऊन तो दूतकृत्य होतो. प्रस्तुत वद्टीच्या 
पदिल्या मेश्रापासून सुरू क्ञालेकं भातमतत्वाचं विवेचन येथे पूर्ण श्ञालं अह. ] 

नाचिकेतसुपाख्यान स॒त्युप्राक्त- सनातनम् । 
उक्त्वा श्ुत्वा च मेधावी बह्मरोके मीयते ॥ १६॥ 

मेधावी गृव्यप्रोक्तम् सनातनम् नाचिकेतम् उपाख्यानम् उक्त्वा श्रत्वा 
च ब्रह्मरछके महीयत । 

बुद्धिमान् मनुप्य, यमाने सांगितले सनातन ८ आतिप्राचीन ) 
अस हं नाचिकेताचे कथानकं सांगितल्याने व देकल्याने, ब्रह्मलोकीं 
आनद पावतो. 
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[ या मेत्राचा अथ किचेत् ाक्षणीकच करावयास पिज. कारण, नाैके- 
तार्चै आख्यान म्हणज कथा असा अथ धेतल्यास्ष ती क्था यमधमर्नि सांगितली, 
असँ म्हणणें चकीचें दिसत. करितां रक्षणे उपाख्यान या शब्दाचा अर्थ उपदा 
किंवा ज्ञान असा धणे प्राप्त आहे. तरच व्याखा सनातन हँ विदेषण लावतां येत. 
नाविकेताच्या कथेखा सनातन (अनादि ) असं म्हणतां यावया्चै न्दी. म्हणून 
खत्य॒न नाचिकेताला ञं ज्ञान सांगितछै. तँ अनादि हर्त. अशा या सनातन ब्रह्म 
विय जो अध्ययन किंवा अध्यापन करीट, तो ब्ह्मलोकांमध्य महत्व पावतो. 
म्हणजे ब्रह्मस्वरूप होतो, अगर ब्रह्मवत्यांमध्ये श्रेष्ठत्व पावतो. ] 

य इम परम गुः धावयद्ह्यसंसदि, 
प्रयतः श्रद्धक्षाड वा तदा 55 नन्त्याय कर्पते ।। 

तवाऽऽनन््याय कठ्पते इति ॥ १७॥ 

यः प्रयतः ( सन् ) इमम् परमम् गृह्यम् ब्रह्मसक्ठदि वा श्राद्धकारे श्राव. 
येत् तत् आनन्त्याय कल्पते । 

जो शुद्धचित्त होऊन हे अव्यत गूढ ज्ञान ( फिवा कथानकं ) 
विद्भत्सभेत किंवा श्राद्धाच्या वे््टीं रेकवील, त्याचं तं (कम) 
अनत फल्दायक होईल. ८ द्विरुक्ति समाभ्िदशक अहि. ) 

| य। मत्रांतील इमम् हा शब्द् इदम् या शब्दाबहर आला अहे भसं सम- 
जाव. श्राद्धाचेवेश जी वैदिकपुत्तँ पठण करितात , त्यांना अभिश्रवण असे म्हण- 
तात. तेत्तिरीय ब्राह्मणां नाचिकेताख्यानाचे अनुवाक अभिश्रवणाकछा म्हण- 
ण्याची वहिषार अहि. त्या विवास प्रस्तुत म॑वांत आधार दिसतो. भभिघ्रव- 
णाचे संकर्त्षात पितृसृक्त व रक्षोप्रसृक्तं यांचाच उषटेख असता, परंतु प्राचीन- 
कालीं सध्यालिक सृक्तांच। देखीर त्यांत समावेश सावा, असा तर्कं करण्यास 
हरकत नाही. या प्रमणं करश्चति सांगून भगवान यमधर्मनिं ही तृतीय व्ली पूर्णः 
केटी भै. ¡ 

११९ 



उपमिषद्रलनप्रकाश्च- [ भ १ वी 
भक क ^ न नन ~ ~ ~~~ ~ ^-^" + 

तृतीय वह्ौचा सारांश 
ह्या वष्टीत १७ मत्र भषित. जीवात्मा व॒ परमात्मा ह्याच्या स्वरूपारचैं 

वर्णन करून त्याच ब्रह्मतत्वाङ्ी एेक्य दाखविण हा ह्या वद्कीचा प्रतिपादय विषय 
भा. पहिल्या भेवांत कर्मकलाच्था उपभोगाडीं जीवात्मा व॒ परमात्मा ह्यांचा 
षन कसा येतो, ह्याचें दशर तपूर्वक विवेचन केँ आहे, आणि जीवात्मा व 
परमात्मा याच तात्विक स्वरूप एकच असून तच परमा्थीच अतिम साध्य होय, 
भसं दुसन्या मेत्रांत सांगितले आहे. 

पहिल्या मंत्रांतीर त्रिणाचिकेत व पचाश्नि हे शव्द प्राचीनपरंपरेये दशक 
असून एतिहासिक ट्टया महत्वाचे अष्ेत. पक्तिपावर्नांची गणना करितांना भगवान् 

नून त्यांचा उषे केखा अहि. ( मनु° ३।१<८५ ). अध्वशुवेद् ( यदुर्वद ) व 
अध्वर्यु्रत ह्याच अध्ययन व आचरण करणारा असा त्रिणाचिकेत या शब्दाचा 
अर्थं कुल्टकभह ह्यांन। आपल्या ठीरकेत .. दिला अहि, व॒ पंचानिरब्दाच्या अथा 
छथकरण करण्याकरितां हारी तस्म्षादारु एक छक दिला अहि. सभ्य व 

आवसथ्य हयानांच पावन व पवन अही नवि हात स्मूर्तीत दलं आहेत. (या 
पैकां सभ्य अमि हा पुष्क ्रदेहांत ठेवावा लागतो, असें कुल्ट्कभश्रंनी आपल्या 
गीकेत म्हटः आहि. अया वेरा या सर्वं अर्म्ीची व्यावहारिक उपयुक्तता पृणपणं 
प्रत्ययास् यण्याजोग होर्त।, त्या वेढा या विधीचा प्रारभञ्चाखा असला पाहिजे 
उघड आहे. पुष्कक टिकार्ण। ठेवावा कागणारा सभ्य अभि प्रकाडा किंवा देीर्तानवा- 
रण या इष्टं उपयुक्त ठरला असावा. यावरून आर्य लोक, ज्या प्रदेशांत दीर्ध 
रात्री होत्या अश्चा ठिकार्णीं रहात असतांना हा सभ्य अभीचा प्रचार सुरू क्षाला 
असावा, भसा त्क करण्यास हरकत नाही, आवसथ्यब्शचा इतिहास देशक 
काह सा अशाच भ्रकाराचा दिसतो. आवसथ्य हा शब्द मनुस्मृतीमध्ये आला 
महै. ( मनु ° ३।१०७ ) कुल्ट्कभटरंगर आपल्या रीकंत आवसथ्य या राब्दाचा 
अर्थ विघ्रामस्थान असा दिला आहि. त्या अर्थीप्रमाण पाहिश्यास आवसथ्य म्हणजे 
प्रवासी लोकाना राहण्याकारेां तयार केठेल्या धर्म्ारेसारख्या जागेत स्थापन 
केटेखा ओम असाच अर्थं कर्णे योग्य होर्इल. आर्यलोक वसाहत करीत दते, 

१२० 



तिसरी ] कटोपनिषेद । 
#, 

१ [1 ~ ~ +~ ~~ ~ 

किंवा प्रवासास जात भसत; त्यवेकछी या आवसथ्य अभ्रीचा त्यांना अत्यतं उप- 

योग होत असेल, असे समजण्यास हरकत नाही (विचार किंवा च्च करण्या- 
करतां चार मडन्ध एकत जमली अक्षतां दया ठिकाणी जो अभ्नि स्थापन करावा 
रगत अस्ते, तो सभ्या हीय. आणि प्रवासी मनुष्य मक्षामावर पोहोचल्या- 
बरोबर त्याच्या उपयौमी पडग्याकररितां स्थापन केठेला जो अग्री, तो आवसथ्य 

€ याप्रमाण या दोनहि अर्भीची ज्या कारांत व्यावहारिक द्या भवत्यत गरज 
, त्या कालात जरी ते यथाविधि स्थापन केठे जात अक्षरे तरी अरा वेः 

आचारविधीला भ्हणण्यास्नारखं महत्व नसते. परण व्यावहारिक उपयुक्ता 
कमी ज्ञाल्यावर जप्तजतं त्यांना आचारांच स्वरूप येत जातें, तसतसं विच 
महत्व अधिकाधिक वाढत जाते. उपनिषदांच्या कालात पैचाप्रीचा 

भ्रचार सुरू अला, तश तो अश्निह्यत्रासारखा केवक आचारविधीच्या 
स्वक्पांतच रिष्टक हिता. असं म्दणण्यास् हरकत नाही. तृणाचिकेत 
च पचाधनि या लोकाच महत्व समाजामरध्ये बस्व मे हेते. कारण द्या 
संस्था चालविण्यास्र विद्र्ता, उथोगीपणा, संपत्ति व लोकप्रियता या गुणाच 
अवस्यकता अद्यत कागत होती. म्हणून त्यविन्धी समाजात अश्चा लोकांनांच 
पुढार समजले जाणै अगदीं ख।भाविक होते; याच हेतू तृणाचिकेत किंवा 
पचाश्नि हे, छायातपाच्या दृष्टता मात्मतत्वाचै वणन कसं करतात, त्याचा 
उ्ेह् प्रनाण म्हणून पहिल्या मंत्रांत भाला मदि, तो योग्यच आरै. 

मत्र ३ ते ९.अखिर दीद्ये, मन, बुद्धि व आत्मा याच आरकारिक कल्प- 
नेन विवेचन केठं आह प्रारंमां भलकेल्या रथाच्या ङूपकांत यांचा अधिकार दाख. 
वृून इद्ध बुद्धीच्या नियेत्रणाचं महत्व देश विर हे. त्यांतच भोकत्याची व्याल्या 
सांगितली महे. ती जी योडक्यांत भसली, तर भभ्यासाच्या टन कारच 
महःवाची अदि. कर्व्याच्या ग्याद्यैत क्रियाद्चक्तीला महत्व असतै, तर करियेका 
ज्ञानदाक्तीच पूण सहाय्य असेल, तस्व करवीत्व सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे भोक्तृ 
त्वाच्या व्यायत संषेदनेरा किंवा ज्ञानश्लीला महन्व अस तश क्रियेवाचन 
सुखडुःखाचा भनुभव धेण्यास ती समर्थ॑द्रोत नाही. सन्यासमागी प्रथकार 
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भारम्याखा भोक्ता मानतात, पण कर्ती समानीत नाहीत. वस्तुतः शाख्रदष्ट्या कती 
व भोक्ता ही दोनष्टी नाती मख्यत्वकरून जीव।त्म्याकडेसच येतात, या दोह 
बराह अतशकरण व इद्रिये यांची सारखीच आवदयकता असते. जोपर्यत शरीर 

दिये इत्यादिकांना आम्याचं सांनिध्य अस्ते, तप्यत हँ कर्टत्वाचै नाते संपत 
गाही. ह कर्तृत्वाच नाते मानल्यानें आत्मा बद्ध आहे, असँ कबूल केल्यासारसें 
होत, ही भीति निरर्थक आहे . कारण कर्तुत्वाच्या बाबर्तीत आत्मा केवल प्रका- 
शक सतो, तेवच्यानैन कर्तृत्व पूण होतं. म्हणून जाखरकारांनी जीवाल्म्या्चे 
रतीत्व मान्य कें आहे. कर्वृत्वाला मान्यता दि ल्याबरोबर आपोआपच ` कमं - 
छह मान्यता भिन्ते. ही कमोची सआपत्ती रद्छण्याकरिनांच मायावादी कर्तृत्व 
ताकनबूक करितात. पण श्रुतीचा या कर्तृत्वाच्या कल्पने आस्म्याच्या मुक्त 
स्थतीत कोणलयादही प्रकारचा दोष उत्पन्न होत नाह, अस्ता निश्चय भसल्यामुरे 
तेन आत्म्या्च कर्तृ मान्य केठं आहे. (प्र. ४|९ उग्रानेषद्रत्न प्रका पृ.७८ ) 
भोक्तृत्व दै ज्ञानर्तीवरच विङेषैकरून अवरबून असल्यामृढे त्याचा मान्न व्याग 
करतां यणी हक्य आहि. तो दोन भ्रकारानें करतां येतो. एक इईद्रिये व विषय याचा 
संगपिरेषी सयोग न होऊं देण्यानें म्हणजे त्रतल्थपगर्नै; हा त्याग मर्यादित 
भसतो. म्हणून ता काह गोष्ठी युरताच करतां येतो उदादरणार्थ-साखर खाव- 
ची नाही, हं त्रत धेतञं तर साखर् क्लाप्याच्या बाबर्तीत उपभोगाचा दयाम 
ला भस्तं म्हणतां येक, परंतु कां यच खावयाचै नाह असं म्हणून चालत 
रह; करितां या म्रकागस मर्यादित त्याग भसं आगम्दी वर म्हटले आहे. ज्ञानाच्या 
गाने विवेकपूर्वक पणी आत्मसंयमन क्ाल्यास उप्भोगासव्धी अतःकरणांत अस- 
खा रस ( रजत ) नाहसा होतो. असा रस नासा ज्ञाल्यानंतर कोण स्याही 
वेषया सेवन घडले तरी त्थाखा उपभोग म्हणतां येत नाही. कारण, उपनोगाचं 
[ख्य बीज किंवा स्थायीभाव ज) रति तोच नष्ट होतो. या रतीलाच रस भसे 
#ताञ्ञाल्नानें म्हटले भाहे, (गीता >।५९ रहस्यदीपिका पू. ७९ ) विषयोप- 
गगांतील रस नासा क्राल्यावर आत्म्याचे ठिकार्णा भोक्तृत्व ॒दिष्छक राहत च 
हीं. असेच तर ते मतःकरण व ददर ्याच्यासंबधापुरतेच शिच्छक असरत 
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ज्ञनोत्तरकार्ट। जीवनयात्रला अवदय असणार लार्णेपिभे इत्यादि विषयां च॑ सेवन 
जसं बद् होत नाही, आणि त्याचा भोक्तृत्वस्तवघही कायम राहतो, तर्सैच कर्तु. 
त्वही देह प(तापर्येत कायम राहत. यावरून ज्ञानात्तरकार्कीं कम घडर्णे अशक्य 
आहे म्हणून तं सोडरटेच पादज, हं म्हणर्णे देखील युक्किङ्ञन्यच ठरते, हव तत्व 
गीतेर्भही प्रतिपादन केर आहि, ( गीता १८११ २० दी° पृ ३८९ ) याप्रमाणे 
भोकतृत्वाची य्या्या व॒ म्हत्व सांगून हं प्रकरण नवव्या मत्रत पुर् 
केठै अहि. 

य। पर्दे ईद्वियार्कि सात तत्वांची यादी दी आहे. रथाच्या रूपकाच्या 
प्रकरणात दद्ररये, मन, बुद्धी व आत्मा हीं चार् तत्व आखीं आहेत. त्यांत शब्दादि 
विषय अहंकार व न्यक्त य तीनं तत्वांची आणली भर धाटूल, अनुक्रमानं 
साताये परिगणन केटे अदि. या स्वत राव्दादि विषय अयत स्थर मित, 
त्यपिक्षा इदियादितच्वै एकाष्रुन एक अधिकाधिक सूक्ष्म होत गे अदित त्या 
सर्वात पुश्य म्हणजे अ!तमतत्व अतिङय सूक्ष्मतम असून च नितन्त नि्मर्अश्चा 

बुद्धीनैच समजणें शक्य आह, असं श्रुतीनं यर्थं स्प सागितठ आदे. बुद्धिवादात 
शवर श्रद्धेवी अपेक्षा असते, म्हणजे त्यांताक रोवटचा सिद्धांत केवक श्रद्धेव 
मान्य, करावा गतो, अही कित्येकांची समजून आहे; परु ती बरोबर नादी. 
बुद्धिवादांत ब्रद्धेची। अपेक्षा अदि; पण ती प्रारभ आहे, रोवटीं नन्हे. बुद्धिवा- 
दाच आरभस्यन मान्न श्रद्धेवर अवरवून अह. ध्येयनिश्र फिवा अंतिम साध्य।- 
विष वाटणारी उत्केडा, देच या प्रारभीच्या श्रद्धेचं स्वरूप होय. प्रमात्मस्वङू- 
पाच सांगो्पांग ज्ञान भारभ असणं हक्य नसत. म्हणून प्रथम लयावर श्रद्धाच ठेवर्णे 

भवस्य आहे. परमातमतच्वाचें ज्ञान पूर्ण तयार नसे तरी सर्वं कल्याणगुणा 
माहेर, एकंदर स्टीच आदिकारण, अनाथां चा नाथ, व ज्याची प्राप्ठी क्षाली भसतां 

मानवीं जीविताच सार्थक होत, तो जगान्नेयेता परमेश्वर भाहे, ह तत्व अंतःकर 
णाला पटलं पाहिजे, दव गृहीत कलय होय. परमात्मग्राप्तीची मनांत उत्क॑ञ 
उत्पन्न होर्णे, हीच घ्रद्धा होय. याच श्रद्धिची बुद्धिवादाला प्रारभ अपेक्षा असते. 
दिरच प्ये्यनिष्टा असे श्हणतात. या प्येयनिर्न ` एकदा बुद्धिवादाशा सुरू 
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वात लारी म्हणजे मभ्यतरी श्रद्धेची गरज रागत नादी. असखेरवा सिद्धांत 
जय शब्दंच। वर्णन करतां आख नाही, तरी तो अनुभवानेच ग्रहण करावयाचा 
भसत; श्रदधेने नन्दे. अनुभव हें बुद्धा जतिम स्वरूप . आहे. आत्मा इद्रियांना 
अगोचर अदि. मनाला व्याच भाकलन करतां येत नाही. व तकला देखी या 
शिवयन्या विदुला स्पदी कणं भङ्ञक्य होते. यथं बुद्धि समाप्त क्ञाठी, अर्स 
किव्ये ना वाटत, पणते चुरगीच अहे. अनुभव म्हणून वुधा एक सृष््म अदा, 
तरकच्या पुरे जाणारा अस्ता असतो. व्या अनुभवरूष वुद्धर्नच सव्चा आत्म 
साक्षात्कार होतो. यथं बुद्धिवाद् पण स्षाला. येथव ज्ञानाची पूर्तता होते. यावरून 
ब॒द्धिवाद् अवगतिषयत ( ज्ञानाच्या पूर्ततेलाच आय शाकराचायी्नी अवगति असें 
म्हटय आहे ) परिवा साक्षात्काराप्यत, अखंड असतो. भात्मसाक्षात्कार दा 
ब्रह्मवियेवा परमेत्कप्र भिदु होय. तो मनुभवरूप वुद्धीनेव प्राप्त होतो, असं श्वुतीनें 
प्रुत व्तीर बारग्या मत्रांत निःसपिग्दपणं सागेतल आहे. 

इदि, मन, बुद्धि, अहंकार व आत्मा हीं मानवी जीवितांतील भवत्यत 
महस्वाचः पाच त्वै अदेत. रथाच्या रूपका चारच तत्वांचा उछ जाला आदह. 
त्याच कारण अर्स दिसवं कीं, लहम् प्रत्यय व बुद्धि हे दान अश्च सापरान्यतः 
एकच समजण्यांत यतात. विरेष प्रकारच्या शाखीय पिचारामर्प्येच यांतील पृथक्- 
पणा लक्षांत ध्यावा कागतो. स्याचप्रमाणे आत्मनियल्लणाच्या नियमाचा क्चिार 
करताना ह दोन अर लक्षांत येण अवद्य अस्त, आत्मतत्व स्व भावतभ्च शुद्ध 
व स्वयंप्रकाज् असत. त्यांमर्ष्य मलिनपणा केन्हांहि उत्पन्न होत नादी. मात्म्याचा 
हा नित्रल प्रकरा वुधा, मन इत्यादिकांमध्यं भआला अप्तत.ना वुध्यादेकाच्या अष्दध- 
पणाम्र त्या प्रकाशाच्या ठिकाणी मलिनपणा भासनं रागत. पतु अहम्प्रयय परिवा 
बुध यांप डइद्धीकःण क्षारं असतां आत्मतत्वाच। प्रकार देखी इंदियां प्रेत निभ 
पर्णे येऊन पोदचतो. म्हणून ईद्रिय, मन, बुद्धि व॒ अहंकार याच्या इद्धतेवरच 
भनवी जीविताच पावि य भवलनून असतं. सदाचरण, ईधरसेवा (भक्ति) व क्ञान 
विज्ञान यांच्या योगाने बुद्धि पूणं निर्म होते व शब्दस्परादे रुर्णाच्या पलीकडे 
भसे "निर्विकार भरा सचिदानेद स्वङष ब्रह्मवत्वाचा बुद्धीरा साक्षात्कार होतो. 
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हीच पाकि्थाची सीमा होय. था साक्षात्करानतर आल्मप्रकाश्ाचा उज्वल प्रवाह 

इद्रियां पर्यंत सारखा वहात राहतो. ही ब्राह्मीस्थिति संग्रादन करण्याग्त्व मानषी 
जीविताच साक होते. बुद्धेगादाच्या मर्गं ह्या ब्राह्मीसििर्तस पोहोचणारा 
मनुष्य स्वतःच्य। कल्याण।बरोबर समाजा्चैदी कल्याण साधनो. म्हणूनच हा मार्म 
अभ्युदयपूथक निःश्रेयस प्राप्त करून देणारा आह, असे टरतें. या ध्ययावर टष्टी 
येपून प्रयेकान जागरूकपणं ब्चर्न प्रयत्न करावा, अक्ता श्रनीवा उपदेश्च अदि. 
प्रस्तुत वद्टीच्या देवरं आलेल्या फलश्रुतीवरून हँ कटोपा^षद् येच समाप्त चा 
जसा, असे दिसते. प्राचीनका्यांयातीन द्टीतच कठपानिषद् पृण 
घ्चाट असन पुटी तीन वचा भाग कटोपनिधदाचा दुसरा 
भेध्याय म्हणून या उपनिषदाला जोडला असावा, असा तर्कं करण्यास 
हरकत नादी. पहिला अध्याय मत्तभाग असून दुसरा अध्याय व्रह्मणभागास्ारसा 

दिसते. तं कसंहि असं तथी, आज जं सहा वीच कटोपानेषत् आपल्यासमोर 
भाहे, तें सर्वच श्रुती या नात्यानं सा. खेच प्रमाण आहे, यांत ईका नादी. या 
तृतीय व्काच्या प्रारभी सुरू ज्ञाठेले आ्मतच्वाये मिकेचन १५ व्या मेन्रांत पी 
षाद. पुटक दोन मंत्रांत या नाचिकेत आस्यानाची फटश्रुति सांगून ही तृती 
वकी समाप्त काटी असून येच प्रथमाध्याय पूरणं क्ञाला अष. 



कठोपनिषद् । 

द्वितीयाऽघ्यायः 
( १) 

पराचि स्रानि ग्यतृणत्स्वयेभू 
स्तस्मरात्पराङूपदयात नान्तरात्मन् । 

कञ्िद्धीरः प्रत्यगात्मानमश्च 
दाच्र्तचक्चुरम्नतस्वमिच्छन् ॥ २ ॥ 

स्वयं भूः खानि पराचि भ्यत्रणत् । तस्मात् पराङ् परयति अन्तरात्मन् न 
( परयति )। कित् अग्रतस्वम् इच्छन् आवत्तचश्चुः धीरः प्रव्यगत्मानम् एेश्चत् । 

देश्वरानें इंद्वियं बहिमुख [ बाह्य विषय ग्रहण करणारी ] केठीं 
अहत. ह्णन मनुप्य बाहिर पाहतो, अतयामीं असलेल्या ञासम- 
स्वरूपास पहात नाही. कोण एखादा मोक्षाची इच्छा करणारा 
[ अतएव ] चक्षु [ इत्यादि द्वियं ] ज्याने आवरून धरटीं आहेत 
असा वुद्धिमान् पुरूष अंतरास््याा पाहतो. 

परमार्थं मागास् इद्रियनिग्रहापासूनच आरंभ होत असल्थामुरे, इद्रिय - 
निभ्रहाबरख्चैच विवेचन वारवार होणें अपरिहार्य असते. मागर अष्यायाच्या 
तृतीय वच्लैत दद्वियनिग्रहायचं वणन आरे अहे. तथापि प्रस्तुत वशत देखीर 
प्रथम साच विषयाचा उपन्यास केला आहि. आत्मसंयमन ्ञात्य।वां च॒न ब्रह्मज्ञानाचा 
अभ्यास करतां येत नाही . म्हणून प्रथम ददियनिग्रहाचं विवेचन करून जीषात्मा 
व॒ परमात्मा यांच्या स्वरूपाचे विशेष वणन करणं, हा या वह्टीचा मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय आहे. 

प्रस्तुत मन्नांत इंदियांचै बाबरतीत एक विदोष गोष्ट दिवी अष्टै.- ती दही 
कीं, इद्रियै बदहिभुख असतात; पण मदुष्याचा आत्मविचार अतश्रुख असावा 

१२६ 



वह्टी पटिली | कटोपनिषद् | 

खागतो, विषय हे दृद्ियपिक्षां प्रेष्ठ अहित, भसं पूर्वी सांगितङेच आहे. त्याचाच 
अर्थ प्रस्तुत मत्रांत असा दरैविखा आहे की, इद्विये, ईश्वरानैव बहिुख के 
आहेत. यावरून बाह्य विषर्यांच्या किरणाच्या आधाता प्राण्यच्या इंदियिराक्ति 
प्रग होतात. इद्रिये उत्पन्न होण्याचे कार्म) निसमीचा प्र्रतलच कारणीमूत होत 
असल्यामुरे ती ओदन काठन्यासरखी बहिमुर्खच असणं स्वाभाविक ठरते, आधु- 
निक भौतिक शाखरात ईश्वर मान्यच नसल्यामृक त्यांच्या भाषेत ईश्वराच्या एेवजी 
"बाह्य विषय किंवा निस हे दाच्द् येतात; परंतु ईश्वरञदी श्रुतीला तसं म्हण- 
ण्वराचं कांहीं कारण नाही. जी गोह मानवी म्रयत्नानं घडण्यासारखी नरह, तीं 
इश्वरनिमित आहे, अक्तं म्हणण्याचा प्राचीनांचा सेप्रदायच होता. तेवच्यावरून 
सृष्टतीख निमाणक्रिया त्यांना कर्त नब्हती किंवा ते पह्।त नव्हते, भसँ सम- 
जणं चकीचं आहे. दद्रियं करी उत्पन्न साई) असतीर. याचा रोध करताना त्यांना 
असं आढदुन आं की, सृ रव्य पारानेच इंदरियां्चा उत्पात्ति सारी अक्षली पाहिज. 
आणे मृष्टीन्यापार ह ईश्वरी सामय्यीचा व्यापार होय,असं म्हणण्याची स्थायी परि- 
भाषा टरकेटीच असत्यामुढे प मेश्वरा नदी इद्वियं बहिभुखच उत्पन्न केर्छ[+असे श्रुतीन 
पारिभाषिक शब्दात सांगितर अहे. आधुनिक डाषृक्ञनीं विषय व ॒दंद्रिय यांचा 
सबध कक्षकस) थत गेला, आणे कोणलया कोणलया कमाने ईद्विथं उत्पन्न होत गक 
याची तपदीाल्वार उकत्कृष् माहिती सांमितङी अष्दि. लयाय सशोधन अव्यत खोल 
व अतक्यं आहे यात शका नादी. तथापि वेदिक क्टधनीं इदिांची निर्माणक्रिया 
स।मान्यपणें का होईना, पण अगदी बिनचुक हुडक्न काढलटी ह निर्भिवाद सिद्ध 
शोत कान, डोरे, नाक, व रसना ई मर्य रार ज्ञानैदरिये, एका मस्तकाज्ञी सेलम्र 
क्षा भित, तीं फक्त बाह्य ॒विषर्यांयैच श्रहण करू शकतात, येवव्यावरूनच 
त्यांना बहिर्मुख म्र नुन द्यांची उत्पत्तीच बहिर्मुख आह, भसं या मेरा 
सांगितलं आहे व र्तेच वेदिक ऋकषीच्य सङोधक्रुद्धीच पूर्ण योतक अहे. 

ईद्रियं हीं ज्ञानार्यी द्रास्व असल्यासूर्े त्याच माकत होणार ज्ञान प्रायः बहि- 
म्रखच भसणार ह उघड आहे, ज्यांची बुद्धि इद्वियाधीन क्षठेरी असते, ब्यांना 
बाद्य विश्यांवांचून दुसरं कोच कन्त नाही. अतरात्म्यावे दडिका्ीं दयांची दृष्टी 
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पोचतच नाह प्रम्तुत मत्रांतील ° अतरात्मन् ` या पदाची सप्तमी विभक्ती भा 
भसे समजाव पेदिफ़ भाषेन भन्नन्त् राच्द।च्या सप्तमीच्य। एकवचनाचें रूप यांच्या 
मूढ दाठरासारखहे अस्त, दी गा्ट व्य्राकर्णकारां नीह लक्षांत घेतली आह. उप- 
निषद्ति देखंल अजा श्रगारचं रूर बन्याच लिकाणो। भाढल्न येत. ( तेतिरीय- 
अनदवछठं-अनुवाक १ मत २) वरी विवेचनावरून मनुष्याची वुद्धि बहिभुखं 
क्षाखटी भसे. ददर ज्यो जन्मापापतूनच बहिर्मुख अह्ततात, तक्षी वुद्धौ नते. 
अतप्रख व वहिभ्ुख या दोन्ही परिद्तिितः-चै षु्द॑स अ।कख्न करता येत. म्हणून 
उयाच्या अतःकरणःत अग्रतत्वा बौ इच्छा जागृत ज्ञा असेल, दाच वर्ध इद्रे 
यांच बधन ह्गारून देण्यास समथ होतं. ध्ययःनशच्या योगनं जसजस्ा त्याचे 
हायन प्रयत्न घडेल तसतशी ल्या बुद्धी तन्वी होने. दी इद्ध वृद्धौ चक्षरादं 
जाने देयाना आप्त्या तव्प्रंत घत आणि क्रमाक्रमानें अतरात्म्याचं द्रान धेण्यास 
ती समथ इते, अता वा मलाचा अभिप्राय अहि. 

पराचः कामःननयान्ति बाला 
स्तेख॒ःयाशन्ति वेनतस्य: पारहाम् | 

अय धीरा अस्रनत्वं विरित्ग 
ठु व्रमधुरास्वहन प्रायन्ते ॥ २॥ 

बारा: एराचः कामान् अन्नुयन्ति । ते विततस्य सस्योः पाश्चान् यन्ति 
अथ घीराः अष्रतत्वम् धुवम् विदिस्वा इह अध्रुवेषु न प्राथयन्त । 

अज्ञ लोकं वाद्य उपभोगांच्या मा लागतात. ह्यणून ते सवे- 
व्यापक म्रव्यूच्या पाशांत [ जन्ममरणचक्रति ] पडतात परंतु 
ज्ञानी लोक अग्रतत्व हंच नित्य आदे असं जाणुन अनित्य विष- 
योपमोगां विषयी इच्छा करीत नाहीत, 

सशि हं जसे ज्ञानत्पादनाय साधन आहे, तसंच त, बंधनाचेंहि कारण 

आहे. स्टंतील प्रत्यक षदाथं प्रगिमाच्र खा भपत्याकडे आकर्षण करीत असतो. 
प्राण्यां वे जीवनच सवैतोपरी सृष्ट पदार्थावर अवलबून अदि, ह त्या आकर्षणाचे 
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मूक कारण होय. परतु जीवनाची योग्य मर्यादा न ओढ्खल्यामुके शषयांची क्ष 
आकर्षकरना वाजवीपिक्षां फाजैल वाढत जरते. आणि मानवी प्राणो सम्स्री या 
विषयोपभोगां च्याच नादौ गतो. ख्हानपर्णी तान्ह्या मखाय जीत्रन सस्व मते 
वरच अवलंन्रून असल्यामृढ, ते नेदेमौच भाईला पिकटून राहत. यांत कोणाला 
वावभे अयं कांच वाटत नारदी. परतु जपने जाणोपर्णी देख. आटूला तसैव 
यिकटून राद्ल, तर मायर्करां ¶र ती एक आपत्तीच आःढवटो असतं म्दणण्यची 

पार्टी येते. लयाप्रमाणं व मनुष्याय जीवन विषयसेवनावर अवरवून अप्नते तथापि 
तं मर्याद्बह्र जाऊ देतां कामा नये. तर्च व्य च्यानध्य माणुनकीौ उत्पन्न होते. 
नातर् ते। मूढ बनतो. अश्चा मृढ लोकाच समाजाना मृढौच उपयेग होत नार्ही, 
घ तो स्रतःदखीर जन्ममरणाच्या चक्रातून सुरत नार्ही. उत्कृष् व भघ्य अरी 
महत्वाकांक्षा अतःकरणांत प्रादुभृत ज्चाटी तर्च या विषयोपभेगाचा नाद् सुने) 
अगरतत्वाची इच्छा, ह्च खय उत्कट व भव्य महत्वाकांक्षा होय. तिच्यापुद 
बह्म विषयां वी मातन्बतै वाटत नाद. भ्येयन्य अक्ति मूढ खक या ‹ पतच ` 
म्हणजे बद उपमेोर्गांच्या मामे ऊगसेखे असतात. पण त्िकडील मनुष्य या 
क्षणमगु" उपमेगांचा श्ुद्रपणा लक्षांत धेउनच तो आपी बुद्धि अतर्ुख कर- 
ण्याथा प्रयत्न करतो. अश्या खोकानांच प्रस्रुत मंत्रांत धीर असे म्हट आहे. 

येन रूप रत गन्ध दाव्दान्स्पशा( पेथुनान् । 
पतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यत एतद्रे तत् ॥३॥ 

येन रूपम् रसम् गन्धम् शब्दान् स्पर्षान् मेथनान् च एतेन एव विजा- 
नाति । अत्र क्रिम् परिदिप्यते। एतत् वे तत् । 

ज्या अर्थी रूप, रस, गध, शब्द, स्पदो व मैथुन इव्यादि पिषय 
मनुप्य ह्या आल््याच्या योगानेच जाणतो, [ त्या अर्था ] यें ह्यणजे 
द्या द्रिये व पिषय द्याच्या बाबतींत जं काय [ शेवर्टीं ] शिक 
राहत तेच हं [ आत्मतत्व ] होय. 
प धु विषयी = + 

दाब्द, स्पा इत्यादि पांचही विषेय आणि मेथुन म्हणजे चं दृद्रि- 
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यक्षा शोणे इतर सयोग या सर्वराचिं मनुप्यास ज्ञान होते. बवान हा दंदियाचा 
स्वभाव आहे कौ काय? या प्रश्चाचा मनुष्य विचार करू लागला असता दंद्रियं 

हीं स्वभावतः ज्ञानमय नाहीत अक्षौ विचारंतीं लाची खात्री परते. त्याचपरमार्णे 
मन व बुद्धि यां परीक्षण केल्यावर वुद्धि दं देखीर ज्ञानाचं उगमस्थान नव्हे असें 

त्याला दिपून येत. नतर त्याच क्रमा व्याच चिवेकदष् वुद्धीच्या पलीकडे 
गेल्यावर व्य,स असं समजून येते की, आत्मतत्व हैच ज्ञानाचं उगमस्थान असून 
इतरांना त्याच्यपास॒नच ज्ञानाचा पुरवटठा होतो. या प्रमाणं इद्रिये मन व बुद्धि 
यांच परीक्षण केल्यावर जं अविष्ट राहते, हैव तै आत्मतत्व होय, असा त्यास 
प्रत्यय येतो. ‹ एतद्रैतत् हं पाटपद् वद्रलकरून अष्याय समाप्तीपर्यैत मधुन 
मधून येणार् अदि त्याचा अथ॑ व्र दिलाच अदि. प्रत्येक ठिकार्णीं मरार्दत तों 
यट असा नियम नाही. मष्यानं आपल्या रेजच्या व्यवहारांत आत्मज्ञानाचा 
अभ्यास कसा करवा. याची हा एक सार्घं रीत प्रस्तुत म॑न्रात दरिवखी अहि. 
अभ्यास।च्या एष्ट ता फार महत्वाची आहे. 

स्वम्नान्तं जागरितान्तं चोभौ यनाय प्दयाति । 
महन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचाति ॥ ४॥ 

स्वम्नान्तम् जागरितान्तम् च उभौ येन अनुपरयति (तम् ) महान्तम् विञु- 
म् आत्मानम् मत्वा धीरः न शो चति। 

निद्धावस्था व जागमृतावस्ा द्या दोन्ही ञ्या जात्म्याच्चा योगान 

[ मनुप्य ] जाणतो ह्यणजे अनुभवितो त्या महान् व्यापक आरम्यार्च 
ज्ञान सपादन केठं असतां ज्ञानी मनुप्य रोकं करीत नादीं.[ दुःख 
मुक्तं होतो. | 

जगरृति व निद्राया प्राणिनाव्राच्या अयुष्यक्रमांर्ीर नेहेमीं चाद भस. 
लेल्परा दोन अवस्था अदित. स्वप्र ही स्थिति, हा निद्रावस्थेचाच एक पोरमेद आहि 
म्हणूनच कांहीं उपनिषत्कारांभीं तिका कारसं महत्व दिले नाही. पिषप्पखाद् 
ऋनं गाग्याच्या प्रश्नास उत्तर देताना हैच धारण विर अहे, ह उपानषद्रःन- 
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प्रकाड् प्रश्नोपनिषदांत।ल चवथ्या प्रश्नावरून दिसून येईल. द्यावरून प्रस्तुत मंत्रा - 
तील स्वप्र इाव्दाचा अर्थं निद्रावस्था अता करर्णेच बराबर ठरते. प्रदेश या अथी 
मध्ये अंत शब्दराचा प्रयोग प्राचीन वाञ्यांत येतो. ञ्हणुन स्वप्रान्त किंवा जाग- 

रितान्त यांचा स्वप्राचा शेवट फिंता जायतींचा रोर, असा अर्थ करावयाचा 

नसून दयया भवकस्था किंवा भाग, असाच त्याचा अर्थं करावयास पाजि. 
अंत दाब्दाचा क्रवित ताचिक स्वरूप असही अर्थं होदो शब्दादि 
विषयाचे व जागृति, निद्रा ह्या दोनही अवस्थां चं ज्ञान ज्याच्या योगानं होर्ते, तो 

दोनही आत्मा सक्रचित नसून व्यापक अहि, त्याचं ज्ञान स्राव्यं मनुष्य सर्व 
दुःखांतून मक्त होतो, असा या मैत्राचा भावार्थं महि 

य इदं मध्वद् वद् आत्मान जावमान्तकात्। 
ईरानं स् तभव्य्रस्य न ततो विजगुष्सत पतद्र् तत् ॥ ५ ॥ 

यः इदम् मध्वदम् जीवम् अन्तिकात् भूतमन्यस्य देशानम् आत्मानम् 
द ततः ( सः ) न विजुगा सते । पतत् वै तत् । 

जो ह्या कमेफलमोक्त्या जीवाटा व तत्संबद्ध मतभाविप्यादि- 
काद्या निभव्याला [ परमेश्वराला ] आ्मम्वरूपनें जाणतो तो 
काची तिरस्कार करीत नाही, हमणजे तो निभय होतो. तेच 
हं आत्मत्व होय. 

या मत्रांत जीत्रात्म्याचं परम।त्म्यादी रेक्य दाखविर आष. जीवात्मा हा 
कर्मकलाचा प्रक्ष उप्माक्ता असतो, असं येथं : मध्वदम्,' या पदान दह 
विं महि. मधु आधेक अद् या दान पदां मध्वद अस सामःसिक पद् ज्ञालं अहि 
येथे कर्मकराखाच मधु असें म्हटले अदि. मधु म्हणजे कर्मफ भक्षण करणारा 
( उपभोगणारा ) असतो, कभ॑फलासच पूवीं (क.अ.१व.३म.१) छत 

सं म्हट्ट आहे. मनव इद्रे यांच्या सा्यासेरीज उपभोग संभवतच 

नार्ह।, असँ मर्गर अध्यायाच्या तिक्तम्या वषत श्रतीर्ने ठरविरं आहि. म्हणून यें 
मध्वद् या पदांत मन व इद्रिये यांनीं युक्त असा आत्मा विवक्षित आदे, स सम- 
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जणं अवद्य अहि. दयाङखच जीवात्मा असँ म्दणर्णे बरोत्रर अहि. हा आत्मा 
षेत्रह्न या नाद्यानँ कर्मकाचा उपमाग घेत अहि, असं दिस, तथापि तोच 
ताल्िक्र दृश्या काडचेंही नि्यत्रण करणाया जगन्नियेता परमात्मा आहे, असं 
2.तं. देह, दद्रिवं इत्यादिक क्षेवाच्या उार्घीर्ने ( निमित्ता ) आस्म्यार्च स्वक्ष 
जरी संकुचित अमे वारे तरी तो संकोच उपाधीचा भह, आत्म्याचा नन्हे. 
छायापित्रांतील अकृती जरी हून दिसटी, तयीतो खदानपणा जसा केम 
असतो, दयांप्रमणिच क्षित्रह्गाचा सकोव कृतिम किवर। नैमित्तिक अस्तो. वस्तुतः 
सक्रव्या्पा व सव्रानियामक असे परमात्मतस्व एकच अहि, ह ज्याला वरौबर 

समजले, दयाला जगांतील कोणत्याही पदाथ।चा तिरस्कार अगर भीति, मनःपूर्वक 
अरा षारतच ना. कारण तत्वेवदयाखा पदार्थ॑ची मर्यादा चदोबर ओ्खतां येत 
असव्यामढे, पदाथ कितीहा वाश्ट असला तरी जगांत त्याचा कोना कटे उप- 
योग अ!देच, हं याच्या बरोबर लक्षांत येतं आणि कोणतादही पदाथ आदयंतिक 
वाष्रट अगर चांगला भसं म्हणता यत नसव्यातुटे, व सव पदाथ मूलतः र्काच 
तत्रापासून उतपन्न ज्ञठं असल्यास, त्याच्या अंतःकरणाची साम्यवृत्ति अन 
अस्ते. हं या ज्ञानां वुद्धत प्रगट हणा मह्वा्च कर होय. 

यः पू तपसा जातमभ्यः पूचमजायत। 
गुहा प्रावचद्य तश्ठन्तं या भ्रते।भरव्यपर्यत । पतद्ध तत् | ६॥ 

यः तपसः पवैम् जातम् ( जातः ) अभ्द्यः पुरम् अजायत गृहाम् प्राकेश्य 
भूतेभिः तिष्ठन्तम् यः भ्यपर्यत । एतत् च तत् । 

जो तपाच्या पूरं प्रकर ज्ञाटेला अष्टि आणि ञपतत््वाच्याहि 
अगोदर प्रकर ज्लाटेखा आहे व जो बुद्धी मध्यै प्रवेद करून भौतिक 
द्रियांसह राहणाच्या [ जीवास््याा ] जो पाहतो, तच हे" आलम- 
तत्व होय. 

या भत्रातीरु पिर ताक्य किंचित विचार करण्याजो्े आहे. परमात्मा 
तपाच्या त्री प्रगट ज्ञाला आष. असा त्याचा अर्थ अहे. म्दणजे ब्रह्मत ।पासून 
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प्रथन परमेश्वरी स्वरूप प्रगट ज्ञा व नेतर तपर धडटे असे समजावयास पाहिजे 
मडकोपनिष राच्या पहेत्याच खंडामध्य तप्र॑चं उचछ आला आहे. (म. १।१।८ 

पृ, १४ ). येयं तपाच्या पू भगट ज्ञालेल। परमात्मा म्हणजे इच्छदाक्तियुक्त 
अर ब्रह्मनत्वच होय. प्रधम इच्छश्चाक्ते प्रगट क्षाव्यावर त्ररिषठ ब्रह्मच अनु- 
खक्षन प्रस्तुत मलत ठ परिय वाक्य आहे. म्ह गरून तं परमात्मतत्त्र तप।च्या पूीच 
होत, अस यर्थ म्हटरे अहे. या वाक्यरांतीर अप्रदव्रानं भूतसर्टतील प्रवाह 
पाणी ध्यवयाचं नसून ख उत्पतन होण्याच्प्रा प्रथमावस्थेतीर तेजांमय किंवा 
विद्यत्कणतय असं एकर विरल द्रव्य ध्यावयाप आह. यालाच प्राचीन वैदिक 
वाद््रयांत दिव्य आप असं म्डटटेर असत. या दिञ्य आपाच्या देखील पूर्वी हा 
परमात्मा ्रषट स्ञाखा अभयं ता प्राणिमात्राच्धा वुदधत वास्त करणाय्या जावा- 
त्म्याच्या दष्ट विवा साक्षः आष्ट. वुद्धमध्य अरुणाय चिदेडा मनासह ईइद्धियायं 

धारण पोषण करीत अपून सर्व प्षित्राचा तो चाक व प्रकाक असतो, म्हणुनच 
यास क्षेत्रज्ञ असं म्हणतात. या कषव्रह्नस देर्खःक पहणारा परमात्मा हव तें ब्रह्म 
तत्व होग्र अस या मलत्ांतीठ तात्पर्यं आहे + ६ 

या प्राणन सभवत्(देतिददत(मयी | 
गुदा प्रादेद्य 1तेष्ठुन्ता या भ्रतेभिच्यजायत । पतद्धे तत् | ७॥ 

या दवेवतामयी अदितिःप्राणेन सभवति गदाम् प्रविश्य तिष्ठन्ती म्(तिष्टन्ती ) 
या भूतेभिः व्यजायत । एतत् वे तत्। 

जी देवतारूप असून प्राणासहवतेमान प्रकर दाते, जी शिरो- 
गुहेत [ बुद्धी ] प्रवेञ्च करून राहते आणि जी मोतिक दद्रियां वह्- 
वतेमान प्रकट होते ती [ बुद्धिं शिवा ज्ञानकला ] हंच ते ब्रम्ह 
तत्त्व हाय. 

या मतां वृद्धाय वणन आं आहि. मागील मलांत जातम् या द्वितीयेचीं 
जात अजौ ज्याप्रनणे प्रथमा प्यावी लगी. ल्याप्रमाणैच येथं तिरतींम् या द्विती. 
येच तिष्टन्ती अशी प्रथमा ध्यावयाक्न पाहिजे. म्हणजे मेच्रात अड़ित तेवढ्याच 

ै 
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शब्दांचा वाक्यार्थ जुज्वेतां येतो. वैदिक भाषे श्रायः अदिति दँ नाव पृथ्वौला 
लावकेठं असते; पतु या मंत्रांत अदिते शब्दां वुद्धि ष्यावी छागते. वस्तुतः 
° गुहां प्रविद्य ` या पदांची अडचण नसती तर पृथ्वी या अथान देखील वाक्याथ 
जुख्वित! आला असता. अन्तर्यम अमा गृहा ञब्दाचा अर्थ स्वीकारल्यास मच्राचा 

अर्थ पृथ्वी कडे लावण्यास हारकत नाही .देवतारूप अदिति म्हणजे पृथ्वी आकर्घणरूप 
प्रणङक्तीसह प्रगट होते, आणे अंतर्यामी प्रवे ककन राहणारी जी पृथ्वी, थ। 
स्थूल पदार्थातहवर्तमान उत्पन्न होते,ती पृथ्वी हँ देखील ब्रह्मतच्वाचं स्वरूप होय,असाया 
मत्रात॒न अर्थ निष्पन्न होतो. द्वर्तया विभन्तीत करवा कगणारा बदल मामी मत्रांत 

देखील केखा अक्षल्यामुर तेथं याला विशेष महत्व देष्याय क।रण नाही. षरतु 
गृहा इाच्दाचा अथं सत्र येथे निरखा कर्।व। खगत असत्यामुऱे तो विरेष दोषु 
अहे. तो स्डीकारल्यास प्रस्तुत संन्राचा पृभ्वीपर अर्थं करण अधिक्र सयुक्तक 
दिसते . मागाल मेत्रांत ज्या प्रमाण जवात्म्यार्चैहे द्रष्टा म्हूणज सक्षी ह जसे 
ब्रह्मायं स्वरूप दाखविलं भाहे. व्याप्रमाणच प्रस्तुन मेत्रांत स्थूल सुक्ष्म अज्ञ पृथ्वी 
हे देखाल ब्रह्मा्च॑च स््रहप होय, अभ येथं सांगावयाचें अहे. परमेश्वर प्वच्या 
दिकाणीं राहून पथ्वीरचै नियमन करता, भसं वृहदारण्यकेापनिषदांत म्हटर महे. 
याच विचाराघ्रमाण प्रस्तुत म््॑रतिल विचारसरणी आह. बहुतेक जुन्या टकाकः- 
रानां बुद्ध हा अथ पेउनच प्रप्तुत मत्राचा वाक्यां केला जहे. पृर्वाच्या अथौला 
जसा अदिति शव्दचा आधार निन्तो, तस्ष॑च बुद्धीच्या अधौखा ‹ प्राणिन 
सभवति ' या पदांचा आध्र निक्तो अंतःकरण किंवा बुद्ध प्राणाच्या आधा- 
रावर भस्त, असें मृढकोपनिषद्ंत म्हटर आष्दे. ( मु- ३।१|९ पृ. <९ ) व्याच 
प्रमणे प्रश्रोपनिषदात अतः करणास वतमान प्राण या शररांमध्य प्रवेक करतो, 
भसँ सांगितरं आ. ( प्रश्रोपनिधद् ३।३। पृ. ४४ ) यविरून प्राणासहवतमान 
प्रगट हेते, या प्रस्तुत मत्रातीर उषटलाचें महत्व लक्षांत घेतत्याक्त मेत्राचा भर्थं 
ुद्धाकडेच खावर्णे बरं असें वार् लागत पृथ्वी भसे। किंवा वुद्धि असा कोणतेहि 
पषा तते तैब्रह्मचंच स्वरूप आहे, अप सांगण्याचा श्रतीचा मूढ भभिप्राय अददि. 
म्हणून या दोहक अमुक एक अथ त्याज्य आहे असे म्हणतां यावयाचै नाद. 
सरी पण पृथ्दी या अर्थाकडेचं भच्राचा स्ञोक आधिक सयुक्किक वाटतो. 
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अरण्योनीहेनो जातवेदा 
गम इव सखुभ्रत।( गभिणीभिः। 

६वे दिव्यो जागरवद्धिः 
हैविष्माद्धिमैनुप्यभिरन्निः एतद्रेतत् ॥<८॥ 

गभिणीमेः सुभ्रतः गभः इव अरण्योः निहितः जातवेदाः जागृवद्धिःहवि 
पमद्धिः मनुष्येभिः दिवे दिवे ईड्यः अभिः एतत् वे तत् । 

गरोदर खियांनीं चांगल्याप्रकारं धारण केलेल्या गमाप्रमाणे 
दोन अरर्णीमध्ये असलेला ग॒प्त अभि [ जात्येदस ] आणि दक्ष 
व हविद्रव्यसपन्न मनुष्यान प्रतिदिवदीं उपास्य असा व्यक्त मभि 
च तं ब्रह्मतत्व होय 

परस्तुन मेत्रातीक गम व ग्मिणी याचा टद्रात अतयत समपकर व काव्यमय 

भाद. लाकडाच्या केठत्या दोन अरणी पात्रांचं मथन करून अन्नि उलन्न करण्याची 
कला आर्यानां सान्य कार, या गोश्रला यविर्ड! बराच काक लोटला होता. तश 
अध्यापि त्या विषयाची कोतुकवुद्धि करभा क्च नब्दती. है या गर्मिणीच्या 
ट्टातावकून उघड दिस्त. मरधन.पासून उत्पन्न क्षारेल्या अर्भत्च॑काव्यमय वर्णन 
वोदक वाख्यात पुष्क्व आ अदि. या अथीची उपासना करणारे लोक 
सांप्रतकाथ। अरित्र या नांवा ओकखये जातत. या अभहो-यानां रिय 
प्रस्तुत मच्रार्तःक दोन विहेषणै, लयांच्या व्याब्रहमारिक योग्यतेचौा निदरेक अद्ेत. 
कसेन्यतत्परता व घनधान्यस्मृद्धि यांनी अश्चिहोर्रौ चांष्ला संपन्न असावयास 
पाहिजे. असिहेन्र चार्षिण हँ अख्धोव दद्र अशां लोकाच कम नन्हे. 
जागङ्क व श्रौमत अते लाकच दी अश्रिहोच्र संस्था चालवृ दाकतात. अशा 
खोकांकडून य। आहोत संप्थैन प्रतिदिवक्षौ जया अभ्रच उपासना केली जाते 
तो अभि द ब्रह्मतच्वा्च स्वरूप दोय असा या मच्राचा भावार्थं अहे. 

यतश्चोदेति सूया[ऽस्त यत्र च गच्छते । 
त देवाः सवंअपत्ास्तद्ु नात्याते कश्चन । पतद्रं तत् ॥ ९ ॥ 
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यतः सये: उदेति यत्र अस्तम् गच्छमि च तम् सवं देवाः अपिता । कश्चन 
तत् उ न अस्थति । एतत् वै तत् । 

ज्या [ ब्रमहतच्वा ] पासून सूय उदय पावतो व ज्यांत सूयोचा 
अस्त होतो, व्याच्यावरच सव देव अवित अदित [ सवे देवांना 
त्याचाच आधार अहि ] त्याचे अतिक्रमण कोाणीहि करू सकत 
नाही. [ त्याची मर्यादा कोणालाही उष्यितां येत नाही. ] तेच 
हं ब्रह्मतच्व होय. 

या मच्रांत सूर्याच्या उद्दयास्ताची रूढ कल्पना पेनछा अहि. पृभ्वी हा ब्रह 
स्थिर असन तिच्या भोवतीं सूर्यं फिरत आदे, दी व्यावहारिक र्टाच स्वीकारून 
स्थं ज्या तत्वत येता व ज्यामध्यं अस्नाला जाते, तेच ब्रह्मनत्व होय. सूाचें 
है अस्तोदय देनदिन अयं न मानतां सुशच्या प्रासमाचा उदय व सूष्टीच्या रेोवट 
होणारा अस्त अस दं उद्ग्रास्त मानखे तर माच्नदही शाघ्रीय कल्पना आहि असं 
म्हणता येईल. पःतु एक्समय।वच्छे हनं होणान्या सव सृर्च्या प्रख्याची कल्पना 
कटोपानेषद्त मभित्रेत नसल्य मूख वरच्या प्रमे सूयच उद्प्रास्त घण बरोबर 
नाहीं भद ठते. सु्रघ्चया उद्यरास्ताच। देमैःद्न रूढ कल्पना नव्या अगर जन्या 
कोणत्याही दशरन अज्ञाश्नीय ठणद असल्याम॒स् ती श्रुतीनं करी स्वीकारल 
या प्रश्नाव उत्तर इत्च क।, सूय्।च्या उद्य,टत रूपगनीला ब्रह्मतरव।चा आधार 
असते येवे च श्ुतीला या रूढ कल्पनेवरून द् चवा त्रयाय अहे. य। ब्रह्मतत्वाचा 
स देवताना अध.र असत). सू्वाप्रमाणेच ज्ये;तेश्वकांतील सप्र तेजेगेरख 
रितरा देता ज्याच्या आधारा वावर्तात, आणि सुधर, चद इत्यादि कोणवीही 
दा्ती ज्या ब्रह्मतत्तरा्च अतिक्रमण करं दाकत नाही. तत्र ब्रह्मत्व सर्वषचे आधार 
असून सत्र मनुष्यां्चं प्राप्त्य हय. अल श्रर्वम्वा आभप्राय आहे. 

यदेवेह तदमुत्र यदप्रु्न तदान्वह । 
म्रत्याःसख सत्युमाप्राति य इद नाव पदति ॥ १०॥ 

यत् दह तत् एव जमुत्र.यत् अमत्र तत् अनु। इष्ट । यः दष्ट नाना इव 
पटयति सः भ्यो : मृत्युम् भमोति। 
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जं येथं [ द्या छोकीं ] आहि तेच परलोकं आहे व जं पर- 
ठक आहे तैच पुनः येथें आहे. [ असे ब्रह्मसव स्वेत्र एकरूप 
भरलेले असतां जो ] तै अनेक असस्यासार्खं पाहतो [ जीव 
जगत् व ईश्वर द्यांपिष्रयीं भदवुद्धि धारण करितो ] तो मरणापासून 
मरणास प्राप्र होतो [ पुनः पुनःम्र्युपाशांत सांपडतो, ] 

, ब्रह्मतत्त्व इहलोके। व परलार्वृ सारसेच भरल्छं अ हे. स्र पद्.ध जय 
असंख्य असले कवा त्यांचा नामरूप जरी अगणित असला, तथापि त सरवे 
नामरूप अगर त सप्र पदाथ एकाच तस्ापाून बनल आहेत. 
तसेच रेहिक जगापक्षां परलेकांलीकठ पिधश्र किदो प्रेष्ठ वाटते 
असले तथापि ताच्विकदटृष्टया स्यात भद मानण्यार्चै कांच वारण ना. पर. 
लोकां चीं रमणीय वर्णन पुराणांसारख्या म्रथां भिवय उयवद्ार करट! असल, 

तरी जं येथं तेच पर्लेका. व जं षरलेकांत तच द्दखाक आहे. हे पचरी 
मनुष्यान पद ध्यानात ठेविले पादज, सकाम कमे करून चैननार्जची काधमची 
तजवीज होईल असँ समजणें शुद्ध वेडपणायं आहे. ज्या प्रमाणें एेहिक रार 
कविव। विषय नादिवंत अदित, याप्रमाणे पारलौकिक विष्य देखीरु पूर्ण नाज्ञ- 
वंत आष्टेत, अदी मवुष्यान आपल्या मनां पर्दा सूणगांठ धाटी, आणि 
ब्रह्मज्ञान संपादन करावे. घा ज्ञानानच सृष्टीच्या नानात्वांमरध्यं एकत्व पाहण्य।चा 
टष्टि प्राप्त होते. त्यावांचन भदबुद्धि न्ट क्षेत नार्ही. पण जो या भेदुरद्ालिच 
चिकन राहाता, त्याला सप्र तत्वैव व सर्व देवता भिन्न भिन्न व स्वतंत्र आहित 
असें वाटते, व्याम जन्ममरणाच्यां चक्रंत तो कायमचा अडक्न प१डता- 
करतां ब्रह्मज्ञान सपादन करून मनुष्यान ह्या भदबद्धीर्च पूर्ण निरसन कशवे. असा 
श्रतं) चा उषदेक भ) 

मनसे +दमाक्तव्यं नेह नानास्ति चन । 
मत्योः स मृत्युं गच्छति य ह नानेव पद्यति ॥११॥ 

इष्ट सिंचन नाना न भरित इदम् मनसा एव जषिम्यम् । यः इ नाना 
श्रव पयति सः मृत्यो, मर्यम् गच्छति । 
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ह्यांत ( ब्रह्मत्वांत ) कोणतादही भेद ( अनेकविधता ) नाही 
हं मननेंच प्राप्त क्न ध्यावयाच ( भोढ्खावयाचे ) आदे. 
जा येथं ( द्या ब्रह्मतत््वांत ) भिन्नता असल्यासारखे पाहतो तो 
मुस्युपासून मृत्य॒ला जातो ( पुनः पुनः मुस्युपाशांत पडतो ). 

ब्रह्मनत्व केव> एकजिनसी असत्याम॒क तें व॒द्धीर्नच ओक्खावयास पाहिज. 
मेधं वृद्धि या अनिच मनक्ञब्द आला आहि. परत्रदय हँ वुद्धिगम्य आदह कीं 
नाही, ह्याविषर्य। उत्तरकाठीन चेदान्तम्रेथांतन सदेहयुक्त विधानं केलीं माढन- 
तात. म्हण्ज तं वुद्धेगम्यच अहे, असं कोणी ठाम सांगत नाही. परतु 
रह्मा व॒द्धिभ्राह्यतव श्रृतीनं अनेक दिकार्णी इतक्या सडेतोड भाषे सांगितले 
आहे की, व्याविषयीं सेदिग्ध भाषा वापरण म्हणजे श्रतीचा अथं नाकत्रूल करणे 
लेय. तदीच जोरद्।९ उपपत्ति सेर, तस ती शास्ीय तद्हेनं माहून तिच्या 
जोरावर श्रलीचार्हा अथ नाकवूर करण्यास हरकत नादी. पररतु तजा उपपत्तीचा 
आधार नसतांना सद्धं निष्कारण सदेह प्रद्ित कर्णं बरोबर नाही. या सष्टी- 
मध्य तात्विकटृघ्या ननात्वच नसल्याम्ररे वरवर दिस्षणान्या नानात्वांतील 

एकत्व ओ, व ला एकत्वांतून नानात्व केस उन्न क्ल, तँ जाणणे, हाच 
क्ञानाचा मभ्यभिदु होय. तो गांरल्यावाच्ून जन्ममरणांतून स्रका होत र्दी, 

म्हणून याचाच अभ्यास करावा, अक्ता या मच्राचा भावार्थं आहे. 
अङ्गघ्ठमा्ः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 

दशानि भुतभव्यघ्य न तता विज्ुहप्सते । 
पतदे तत् | १२ ॥ 

भूतभग्यस्य दशाननः पुरुषः आस्मनि मध्ये अङष्टमादः तिष्ठति । (इति 
विदित्वा ) ततः न विजुगुप्सते । एतत् वै तव् । 

मूतभविप्याचा नियंता परमात्मा अंतःकरणाच्या मध्यं अंगुष्ठ 
प्रमाणनें राहतो ८( अंतःकरणाची मयादा ग्यापून राहिकेला 
असतो ). श्हणून हं जाणणारा मनुष्य ८ कोाणाचीदही ) रिदा 
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करीत नादी ८ कशाला दही निंद्य मानीत नाहीं ). तंच ह ब्रह्मतत्त्व 
हाय. 

या भेच्रांत पुरुषाचे म्हणज आरम्याचं अगुष्टमात्र म्हणजे एक अगठाभर 

भसे प्रमाण सांगितलं अदि. तै क्वतः भात्मतत्वाचै नसून, आला ज्या हृद् 
याच्या मध्यमा्गीं राहतो त्याच आहे. आत्मतत्व चा एक अगर्दीच लहानसा 
अदा हदयामध्ये वास करितो, तोच कालाचासुद्धां नियामक असतो. ज्या पर- 
मात्म्याचं कालावरही नियत्रण चालते, दयाचाच हा आत्मा अङ असल्यास, 
कालनियामक असें ईश्वरे सामभ्य देखीर त्याच आत्मतच्वार्चे महि, ससँ ठरते. 
लार्षिकर्टथा आत्मस्वरूपांन भेद नाही. त्याचे अहाही पाडतां येत नाहीत. 
तथापि विचाराकरतां श्रतीनें ही भङ्ञकल्पना केटी आहे. एकाग्र चित्ताने या 
हदयस्य परमात्म्या्च, ध्यान करतां यावे या हेतनैच श्रतीने हा उपदेश 
केला भदे. 

अङ्कमा : पुरूषो ज्योतिरिवाधमकः 

दृश्चानो श्रूतभन्यस्य स पवाद्य स उ श्वः। 
पतंद्धे तत् ॥ १२ ॥ 

अधूमकः ज्योतिः इवं अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः भूतभव्यस्य दशान: ! सः एव 
अद्य । सः उ श्वः। एतत् वे तत्। 

धूमरदित ञअ्वाटेग्रमाणे ८ गृद्ध तेजोमय ) अंगुष्ठप्रमाण पर- 
मात्मा मत व भविष्य ह्यांचा नियता ( आदे ). तोच आज आहे 
व तोच उद्यांही आदे ८ त्रिकाकाबाधित आष ). तच हं ब्रह्मतत्त्व 
होय. 

मागीरू मज्ञाप्रमार्णच या मलांत प्रारंर्भीची राब्दयोजनां आली आहि. 
तिचा पूर्वी खलासा केलेखा आहे. या अंगुष्टमान्न परिमाणाचा उदटेख या मष्या- 
याच्या तिसच्या बक्षीत पुन्हां यावयाचा भह. तेयै॑त्याचँं भयिक स्पष्टीकरण 
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करण्यांत येईल. ‹ अधूमकः ` या ॒विेषणाचं पुष्टिमी रूप ले असल तरी 
छंदस् प्रयोग म्हणून त नपुसकलिगीं घरण्यास हरकत नाही. हा मंत्र मागील 
मत्रासारखाच अहि, तथापि आत्म्याच तेजोमय स्वक्ष व नित्यत्व हे दोन 
विषय यांत अधिक आहत. 

यथोदकं दुर्म बष्ठं पर्वतेषु विधावाते । 
पवे ध्मौन्पृथक पदयस्तानवानुविध्रावाति ॥ १४ ॥ 

यथा दुर्गे वष्टम् उदकम् पवेतेषु विधावति एवम् धमान् पृथक् परयन् 

तान् एव अनुविधावति । 

उ्याप्रमाण दगोवर् ग्दणजे पवतशिखरावर् पडले पाणी 
पथैतावर वाहन जति त्याप्रमाणेच सृष्टपदाथ भिन्न पाहाणारा 
पुरुष त्या पदार्थौच्या पाटीस लागतो ८ त्यांच्या बाह्य स्वरूपांतच 
गुरफटून जातो ). 

या प्रत्रांतील टष्टंत व दात यांची योजना अमन सूक्ष्म माहे. खोल 
ग्देदाकडे वहात जार्णे, हा पाण्याचा स्वभाव प्रिद्धच अहे; तसा खाटीं खारी 
अधागतीटखा जाणे, हा भेद्- वुद्ध।चा स्व साव. आहे, अस्ते येथं पाण्याचा ट्टंत 

देऊन सांगिसर अहे. किखरावर पडरेले पाणी जपं खारीं पायध्याकडं वहाते, 
त्याप्रम, णे च सूच मूतत्व व तिचे बह्यधर्म यांत आर्व्यतिक भेद भह असें 
समजणारा मनुष्य त्या बाह्यगुणधमीच्याच नाद लागतो, त्यांच्या मूढतच्वा- 

कड टष्टिदेत नाही, दयाम तो कमाक्रमानं अधोगतीकड जातो. गुणधर्मौचा 

विवार ककव नये, असा याचा अथ न्ड, तर य गणघर्मोच सघटन करणारा 
जो अतरात्मा व्याचादी विचार करणे अवदय आहे. पिंडब्रह्मांडचं" एकाम 
ज्ञान अदहितकारक अस्ते, पण पिडन्रह्मांडा्चे बाह्य॒स्वरूप व॒ अतःस्वरूप या 
दोहोरविही क्ञान कल्याणकारक अस्त अघा था माचा अभिप्राय आदि 

य थोद्क शुद्ध दयुदमाल्िक ताहगेव भवाति । 
व सनेर्विजानत आत्मा भवति गातम ॥ १८५ ॥ 
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गोतम यथा शुद्धे आसिक्तम् द्धम् उदकम् तादक् एव भवति एवम् 
विजानतः मुनेः आत्मा भवति । 

हे नचिकेता, जसे स्वच्छ स्थव्टीं रहिपडछ्टे ( पडले ) 
स्वच्छ पाणी तसेच ८ स्वच्छच ) राहत, त्याप्रमाणे ज्ञानसपन्न 
मुनीचा आत्मा ञुद्ध॒ असतो ( त्याचं अंतःकरणशूपी स्थव्छ शुद्ध 
असल्यामुच्टं त्यांत असणारा आत्मा स्वस्वरूपाप्रमाणें शुद्ध राहतो.) 

्रघ्तुत मत्रात बद्धार्नच आत्मसाक्षात्कार कां हातो, दाच कारण सागि- 
तटं अहि. आत्मा स्वभावतम्च निर्म आहः पण बुद्धि मरिन असल्यामृङं त्याचे 
प्रलयक्च ज्ञान होत नाह. स्वच्छ पात्रांतील पारण जस स्वच्छ दिसते, दयाप्रमार्णेच 
निर्मट अतःकरणांतना आल्मा देखील स्वच्छ दिसतो. विचकदीर मनुष्याची 
बद्धि जनहा पूण विकसित होते, तेब्ांच निच्यांतीर सर्वं दष नाद्ीसे होतात. 
ज्ञानविन्ञान चं खरं नोद्धिकः विकासाचं साधन होय. व॒ आत्मसाक्षात्कार दीच, 

बौद्धिक विकाराची परमावधि होय. म्हणून सावकाने श्रतीन सांगितखेल्या 
कर्वव्यतत्परता, उपासना व ज्ञानविह्नान या साधनांचा द्धापूषक अभ्यास त्र 
उपयोग ककन आपल्या बुद्धोचा पर्ण विकास करत्रा, आणि कृतक ग्हावं, भसा 
उपर्दर श्रतीनं या भ्रांत केला आहे. 

यथं दुस्य अध्यायाची प्रथमवष्ट समान क्ञाटा. 

दुसनया अध्यायांतील प्रथमव्ीचा साराशः- 
या वीत पंधरा ऋचा आल्या आहेत. लयपिकी पहिच्या दोन चऋ््वात 

आत्मतच्शार्च सोपपत्तिक विवेचन फेर आहे. ज्ञानविज्ञानाचा अभ्य।स करण्याचे 

कामीं सृष्टीचं पृण साह।य्य होन व तँ अवद्य प्यारे असा श्रुतीचा उपदेश आहे. 

परंतु आत्मसेयमनाची गोष्ट तक्षी नादौ. आत्मसंयमनाचे कामौ मनुष्याखा निस्समी- 

बरोबरच ञ्ञगडावें लागते, किंयेक लोकाना निसर्गं नेहरम।च अनुकूल असे 
म्णजे नि्र्गका अनुसरून वागणं योग्य व हितकर धायर्ते, म्हणून र्याचा पूवप 
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असाकी, धुव नीति यांचा विचार करून मनुष्य वागू लागला म्हणजे 
त्याच्या अंतःकरणावर एक प्रकारचें बन्धन उत्पन्न होते. बन्धन म्हणजे पारतेःय 
भामि स केन्हांही वाईटच. पारतन्य हं बद्धीच्या विकासास्र बाघषट अपुन स्वा्तव्य 
हं बुद्धीच्या विक्रासा्चे खर कारण होय. धमांच्या किंवा नातिध्चया सबनोवर आज. 

पर्वत ॒व्यक्तिस्वातत्याचा अपहारच करण्यात आला आहे दयाम्र्गे निकास 
होण्याच एेवर्जो मानवी वद्धीचा सकोच मात्र ्ाला आहे. ज्या गोष्ठ दुर्न्यसनाच्या 
सद्रांत येतात, त्याचा मनप्याखा जर इच्छा उत्पन्न क्लाटा, तर ती पृण करण्यास 
त्याला मोकमाक असावयास पाहिजे. ` न करंज भक्षयेत् न सुरा पिनेत् ` या 

वाक्यानें मांसमक्षण करवा सुरापान निषिद्ध ठरविरं आहे. पर्तु हे विधय म रुष्यानें 
सेवन करणे ज्या अर्थ शक्य अहि, त्या अर त्यांची इच्छ हो्णे निसगसि अनु 
सषूनच आह . अर्थात् दाक्य अणि इष्ट अजा विषयाचा नषेध करून चाल्कारार्न 
मनुष्याची बुद्धि प्रनत केट। महि. प्ु्र्ति म्हणून स्वेच्छाचारचा निदा करट 
जाते खरी, पण पञ्युप्ष्यांसारलं अरोग्य ज मनुप्यप्राण्वांस लाभटं अस्तं, तर् 
व्याच हितच स्चाट नसतं कराय? याषरून घर्म फिवा नीति याचे बन्धन वबिख्कूलः 
नसतं त९ तें नौद्धिक विकासाच्या दृष्टीने आधयिक्र प्रेयम्कर् टरं असतं. 

उत्तर प्क्ष 

मानवी चुद्धे आणि पाड्वी उत्ति यांतीक भेद लक्षांत न धेलघ्यामुष्यच वर- 
च्यासार खे पूर्वपक्ष उत्पन्न हो नात. भूकर खागल्या नतरच अन्नाचौ आठवण होणें 
स्वि तहान लामल्यानतस्व पण्यां स्मरण हरणे हा मनुष्येतर प्राण्यांचा स्वभाव 
अहि. शरीर व ईदवर्ये याम्ये विशारानं क्षोभ उत्पन्न होईल व्यावच्छाच हा मनुष्ये. 
तर् प्राणा व्या त्या विषयाकरता धडषड करू कागतो. म्हणजे त्याच्या अंतःकरणा- 
मर्यं विष्योपमोगा्च {सतन रितरा ध्यान करसं वडतच नाही. आता मानवीं 
ुद्धाच। स्भरणशक्ति पशचुपक्षयापेक्षां आधेक व्यापक असल्यमुदढै ती विषयोप- 
भोगाचे चिन्तनांल निमम्न होते. हाच मानवी बुद्धि व पाडवी वत्ति यातीर मोठ 
करक होय, भूक खागल्यावरच अन्नाची इच्छा व स्मृति ब्हावी, अही जर मानवी 

बद्धोचौ परिस्थिति असमा तर मनुष्याला आत्मसेयमनाचा मा्म॑कारच सुरु 
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्ाटा अस्ता, स्मरण, व्रिदेक, विचार, व निश्चय इत्यादि साम्यं मानवी वरदधीत 
पूणी प्रकट क्ञाकेछी असतात, व॒या सामर्ध्यौच्या जोरावरच नराचा नारायण 
होता. पण याच सामथ्ये पडापक्ष्यादिकांपेक्षा देखील मनुष्यारा आत्ससयमन 

अवघड जात. विषयेषमेगाच चितन सर््नाज्ञाख कसे कारणभूत होतें, तें 
गीताज्ञाच्रांत कार उत्कृष्ट दाखमरिर आहे. ( गाता. >|६२ ६३ रहस्यदीपिका 
पृ० <० ). (विषययितनामुने आसक्ति, आसक्तापातून उत्कंडा, उत्कटेन कध 
क्रोघापासन भेह, मोहा पुर स्पतिभंङ आणि स्प्रतिश्रश्ानतर बुद्धिनाङ अशी 
हौ अनथपरपरा आहि) विषयोपमोगाचे चिन्तन हेच या स अनर्थचिं मूढ असून 
त मानदा बुद्धाच्या विशिष्ट सामभ्यीर्नच भरून तः; यावरून निसगीस अचुसर- 
णारा स्ेच्छाचारे पदा व त्याच माच्किर्वाल मनुष्य, हे दोधेक्ष निसगीला अतु 
सरणारे आहित, असें म्हणतां आ, तर पहिला निसर्णच्या आधीन आदे, 
दुसरा विषयोपभोगाच्या बाबतेोत निसगीवर ताबा चाल्रात आहे, हा देाद्ात 
असलेला महृत्वाचा भेद लक्षांत चवला म्हणजे निसगाच्या विरुद्ध दिसणास्या 
विर्धिनिषेधांची अःवद्यकना कवल करार्वाच लागर्त. धम व नीति यांना मनुष्याच 
स्वेच्छाचाराखा जर आन्य घूतला नसता, तर स्यानं आपल्या बद्धीचा उपयोग 

सभनापरा स्वेच्छाचाराकंडच केला असता; आणि मग नराचा नारायण होण्याये 
रेवजजी तो मानवाचा दानव माच्र ज्ञाला असता. चाखकारांना इतर्क। बधन घातर्की 
असून देखील राक्षसांना लाज वाटेल, अद! दुष्कृत्यं मनुष्याचे हातून घडत 
असल, तये द्यांचा माणुस्तकीमभ्यं म॒र्डचि समविय क्ञाख्का नाही. यार्च प्रेय 
जर कोणाला असे तरते धर्मव नीतिया चाघ्रानाच आहे. यावकून मानवीं 
ञुदधचच्या विरोष सामर्यामुैव विषयोपभोगायचे वावतीत निसरगोवर् अभवङ्चरून 
राहणं अव्यत विघातक अहि असें ठर. 

इद्वियाना जगाचे ज्ञान होतें तं शब्द्, स्पा, रूप, रस, गन्धया पांच 
प्रकारांनीं शर्ते. म्हणून विषर्यांच्या ट्टी जगाचे वर्गीकरण वैदिक ऋषीन प॑च- 
विषयातमक असंच केर भे. दहे विधय इद्वियांना ,भापणाकडं आकर्षण करून 
हत असतात. म्हणून इद्रर्ये आपञापल्या विषयं एका ट्टे" ताबेदार 
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होतात, ईदरियांना आवरण्याची शक्ति ज्याच्या अग नसे, नो या दद्रर्याच्या 
मागन धांवत सुतो. पतु ज्यान बोद्धिफ सापर््यं सगरदन कटं असे, तो 
आपली इद्रियं आवक शकते।. या इदरियानिप्रहाचे वावर्तःत मनुप्याखा निसा 
बराबर स्रगडावें कागतं, अददि निपग्रान्यः रूपान निस दद्विशरंना भापणाक्रड 

ञओआढता. आणि विवेकरील बुद्धि दाना भापन्याकड लेचीत असते. या युद्धांत 
बुद्धि सामर्ध्यसपन्न अपे तस्च ती विजयी होते. व्यर्यनिष्टा व ज्ञानविज्ञान 
इत्यादि साधनांच्या योगानंच वद्धीला हं प्रभावद्लाटी सामभ्य प्राप्त होर्ते. इंदिय 

विषयांच्या युद्धांत विजयी स्ञालेी बुद्धीच अतध्ख होते. आणे वृद्धीची जत. 
खता हाच मनुप्याचा प्रयोमागातीट प्रथमप्रवेडा होय. 

मागच्या वीत वुद्धि व आत्मा या दोहोंमभ्यं अहप्रलयययाचा एक अल्येत 
विरल असा पडदा अतता असें सांगितरऊं अहि. वद्धि अहम् प्रत्यय व॒ चिदेश्च 
हं तीनद्ष तते एकष्रन एक सुषम अप्तत्यामदं त्यातील भेद देखील अधिका- 
धिक वारीकच हात जातो. पण य। तनह तत्वरानील पृथकर्ण# लक्षात पेतल्यास 

त्याचा नीर विचार करिता येण शक्य अस्तत. अतःकरण वआत्मा याय॑ एकी- 
करण जीवात्मा या शब्दात विवक्षित, अस्ते. म्हणजे वद्धि, अप्रत्यय वं अग्त्) 

हीं तान तत्वं एष मानिकं म्हणजेच व्या संयुक्त रूपाखा जीवात्मा असें 

म्हणतां यर्ते परु बुद्धीचा विचार करावयाचा स्चाव्यास ती या तीहीतून वेगरी 

करावी रागत. अशा बेर्मीं उरङेत्या दोन तत्वांस ाल्रकारानी साक्षी अज्ञ 
सषा दिली आहे. हा साक्ष जीवालम्याचाहा द्रष्टा आहे असं इयणर्ता यञः व 

याच टर्न प्रस्तुत वर्या सहाग्या मंन्रांत वर्णन आरं आहे. जे सर्वाच्या 
आधी प्रकट क्षठेला असून ई्मयांचा चालक होऊन राहिकेल्या जीवात्म्याखा 
देखील पाहातेो. तच व्रह्म होय असा त्या मचाचा भावाथ आहे यावरून विश्वो- 
त्पत्तीच्या प्रक्रियेच आरमस्थान जं सगुणनब्रह्म, तंच साक्षीचं मग स्वह्प होय 
ससँ ठरते. या सूश्षीस्वरूपांत अहम् प्रययःचीच सेवद्ना प्रकट क्षी असते. 

आणि ता परमात्मा स्व ब्रह्मांडाचा साक्षी असतो. त्याप्रमा्णेच पडत देखी 
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खहप्रत्यय व चिदृज्ञ या दानच तत्वांचं सयुक्त रूप लक्षांत घेतल्यास् साक्षीची 

भूमिका समज्ञन येत. आत्मा या साक्षारूपानेंच जीवातम्याकडे पाहतो 

पतद्र तत्| 
प्रस्तुत वठीतील बहुतेक भत्रांत ‹ एतद्वै तत् ̀  हे च्द अलि आहित त्याचा 

उदेडा इतक।च की. पिडब्रह्मांडांत दिून येणार आ्मतवार्चीं निरनिरारीं स्यं 
सांगून यांचे मूलतत्वाद्ीं एकीकरण करावें व अड्ा शती उद्वित ब्रह्मतस्वार्च 
ज्ञान सपःदन करण्याची शास्रीय पद्धति पूर्णपणे लक्षांत यावी. शब्दादि विषय व 
त्यांचा व्यवहार भाणि जगति व निद्रा इत्यादि सव प्रकारचें ज्ञान जीवात्म्याखा 
ज्याच्याम॒ढे निग्तें व या कषेत्र्रजीवा-म्याला देखील जे पहाता, तंच ब्रह्म होय, 
अरे मंत्र ३)४.व + यात सागिनटं आहे. (भागि पुरु तीन मल्तत सृशेच 
मादिकरण, सूर्यमडलाचा आधा व अन्नि ई! परमात्म्याचीं स्वरूयं सांगन न्यांचेही 
मरुतत्वारछ। एकीकरण दाखाविर्टं आई श्रतीतीरु अङा प्रकारच्या वर्णनावरू- 
नच उत्तरकाटीन वेद्न्तग्रथकारानीं ` व्यष्टि्िमर्ची उपपत्ति बस्विी आदे. 
जीवात्म्याचा या क्षिता कती, ज्ञाता, ( द्रष्ा )}, साक्षी दइलयारि प्रकासनीं जसा 

सबेघ येतो, तक्षाच परमात्म्याचा ब्रह्मांडारीं सबध असतो, असं या व्यहिसम- 
च्य उपपत्तौ तीख तात्पर्य आहि ) 

ब्रह्मतत्वाच्या अद्वेत स्वक््पार्चे ज्ञान स्चाल्या्नेच मनुष्याला आपल्या भेद- 
बद्धस मर्यादा धालतां येतत. व्यवहारांत भद वुद्धीयी आव्रदयकता असी, तथापि 
त। काजल संकुचित न होऊ देष्याविषर्य सावधगिरी ठेषणं अत्यंत अगाच 
असते. भेदवंद्धि जसजदी संकुचित होत जाइ, तस्त पिची तीव्रता वाढत 
जाति आणि वैषम्य, तिरस्कार वद्रेष इत्यादि दुष्ट मनोविक।र॒ अतिरेकाला पोर्होच- 
तात. सर्वँडा्यीं एकच अद्वेतन्द्यतस्व भरून राहि अदि, प्रयेक प्राण्याच्या हृद - 
यांत परमेश्वर अंतरात्म्याच्या स्वरूपानं वासर करीत अपून संच आपले उपास्य 

होय, अज्ञा प्रकारचें उपासनायुक्त बरह्म्ञान मनुष्यान संप'दन केर तरच एेक्य 
प्रेमभाव व सर्वभूतहितवद्धि इत्यादि सद गुणाच संवर्धन होऊन भेदवद्धीला योग्य 

आबा धाक्तां येतो, व याच मागार्ने अखिल मानवी जार्तच्या कल्याणाच्या 

ष्टु. 
| 



ठपानिषद्रलपरकाश- [अ र्रा 

टृष्टीनं आपला जीवनक्रम पवित्र माणि मगल असा करतां येतो, है तेरान्या मता- 

पर्यलच्या विवेचनातील तात्पर्य अदि. मू» तचज्ञानांतच भदबुद्धास आन्य घालतां 
आला नाही तर व्यवहार व॒ परमाथ य। दो्होचादी विध्ाड होतो. याच्या 

उल्ट जीवात्मा व परमात्मा यांच्या निरनिरान्या स्वरूपाय व त्याच्या एकच्वारचं 

ञान सपादन के तर्च अंतःकरण शुद्ध होऊन रेक्य, प्रेम इत्यादि सद्गुणांचा 

विकात होतो, आणि या पवित्र साम्यबुद्धीच्या योगान आदशैरूप बनटेला मानवी 

जीवनक्रम सर्वानाच कल्याणकारक होतो, असा उपदे करून क्रत द्वी द्वितीया- 

ध्यायाचीं प्रथम व पुर्ण केरी आह. 
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कठोपनिषद् । 

ततीयोऽध्यायः 
(२) 

पुरम क्र{ददाद्धारमजस्यावच्छचतसः॥ 
अनुच्ाय न श्ोचाति विषरक्तश्च निमुच्यते ॥ 

1 पतद्ध तत् ।। १ -, 
अवक्रचेतसः अजस्य एकादशद्रारम् पुरम् जुष्टाय न शोचति विसुक्त 

खन् विमच्यते च एतत् वै तत् ॥ 

ज्याचे चेतस् ८ बुद्धि ) सरव्छ ब्मणजे शुद्ध आहे.अञ्चा अनादि 
आत्मतत्वाच अकरा द्वारांचं हं पुर म्हणजे नगर ( जहे. ) स्याचें 
अनुष्ठान ( कतेग्याचरण, ) केल्याने ( मनुप्य ) मुक्त होत्साता 
जन्ममरणांतुन पार पडतो. तँ आत्मतत्व हं च ब्रह्म हाय. 

+ पूर्वीच्या वह्छीप्रमार्णेच या वषत देखर आत्मा व परमात्मा यांच्या स्वरू- 
पांच विवेचन पुटं चाद आहे. वाक्याथाच्या दृष्टीने प्रस्तुत मलतांतील पदं फिचेत् 
अपुर वारतात; तथापि विवेचना धोरण सक्षत आणल्यास वाक्याथ पुरा करून 
चेण्यास अडचण येणार नार्य. अज म्हणजे अनादि व अनत अशा शुद्ध ब्रह्म 

तत्वाकडच या शरीराचे स्वामित्व असत. अतःकरण है या रीरांतीर त्याआत्म- 
तत्वाचं निवासस्थान आहे. मान्न त अतःकरण अवक्र म्हणजे पूर्णपणं निर्दोष 
असावयास पाहिजे. दाष किंवा दुर्गुण हाच अतःकरणाचा वाकडेषण! हाय. तो 
-नसला तरच त्या अतःकरणांत वास करणाया आत्मस्वरूपाचँ ज्ञान हर्त. व 
मगच त्याच्या उपासनेचा मार्गं स्पष्ट दिस लागतो. या हदयनिवासी भात्मतत्वार्च 

करीर दँ राजधानीचे नगर भह. याला अकरा द्वार आहेत. नाक, ढो, कान, 
(भत्येकी दोन), तोंड. मखप्रलद्वारं, नाभी व॒ मस्तके मध्यभागी अशूणारं ब्रह्मर्र 
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ही तीं अकरा द्वारे हेत. साधन असाद द्वार इाब्दाचा अर्थं हतो, तो चेतल्यास 
पांच क्ष्नद्रि्ये, पांच कर्मद्वियै व एक मन ह अकत द्वारं समजावीत, अर्संही 
म्हणतां यूल. प्रस्तुत मत्रा तीर दुसन्या वाक्यात अनेष्रायं असं पद अआ आह 

आचरण केत्यनिं असा दयावा अर्थं आहि. पण काचे अनुष्रान करावया्चं. हा 
प्रश्न अमुक्तय साहो. मत्रातील प्रत्यक्त ङब्दनीं त्याचं उत्तर देतां येत नारद. ते 
तर्कानंच काढावें लागते. 

व्र आं दहा अकरा दद्रियं (द्वारं) स्ंगितिटीं आदित, दयाचा या अनुष्रानङ्ञी 
सबेध येतो हँ उघड आदे. सर्वं ईरय व इारीर यांचा कर्तव्यतत्परतेने नियमित 
आचरणःकंड उपयोग करावा, असा याचा अभिप्राय दिसतो. ह्मण दद्रेये वारर 
यांच्या योगान वर्णीध्रमविहित कर्तग्यार्चै आचरण के असत मनुष्य दुःखमुक्तः 
हातो. अनुष्रन करावयाचं द्मणज आत्म्याची उपासना करावयाची. इारीर व 
दृद्व हीच या उपासने साधनं हत. या साघनांनीं मनुष्यान आत्म्याची उपा- 
सना करावा, असा श्रतीचा उपदेह आहे. `विमुक्तः आणि विमुच्यते द दोनदी 
पद जवठ जवच्ट एकाच अर्थाच अहित. ननुप्य निष्कामवुद्धीनं कर्म करू, खागखा 
असतां, तो व्या कमीविषयीच्या सुखदुःखापासून अखिप्ति राहतो स्वार्थत्याग क 
कर्वव्यतत्परता इत्यादि सदृगुणाचा हा परिणाम विमुक्त या पदान द्ईवला अहे. 
याच कमाने मनुष्याचे अनुष्ठान पूण न्ना अप्ततां त अमृतत्व पावतो. हँ विम्- 
चयने या पदाचे तात्पर्य हाय. बरह्माचा एक अड जेन्हां शरीर।चा भकाङक (चालक) 
हातो, तेन्हां अतःकरणाचा उपाधि यां नात्यार्न द्याच्याङ्घी सवव येतो. आणि 

अतःकरणविदि्ट जीवात्म्याच्च्या सर्वं व्यापारांचं शरीर च क्षेत्र बनते. या डारी- 
रामार्कत हणाय्या सव॑ एेहिक व॒ पारमाथिक व्यवहारांस मनुष्यान अनुष्टानारच 
ह्यणजे कतेव्याचरणाचं स्वरूप दित्यास तेच त्याच्या खन्या कल्याणाचा मार्भ 
ह्यते, असा या मलाचा अभिप्राय अषि 

हसः शाचिषद्रसुरताश्श्षसद्धात वेदिषदतिथेदुरोणसत्, 
नृषद्धरसषटतसरद्यामसदभ्जा गाज त्हतजा यद्धिजा ऋतं 

बत् ॥ २ ॥ 
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श्चिषत् देस; अंतरिक्षसत् वसुः; वेदिषत् होता; दुरोणसत् अतिथिः; 
नेषत् वरसत् ऋतघत् भ्यामसत् अब्जाः गोजाः तजा. आद्रेजाः ऋते बत् 
( एवं सवंगः आत्मा )। 

सय ८ रूपान ) तेजोमडटांत असणारा, वायुरूपान अतारेप्नांत 

सचार् करणारा, हदवनकत्याच्या रूपान फिवा अभि रूपाने वेदी - 
मध्ये [ यज्ञममग्चि यिकाणीं ] असणारा, आतिथिषूपानेँ गृहात 
असणारा, कवा सममरूपान समषान्नात बास करणारा मनुप्या- 

मध्यं असणारा, श्रष्ठांच्या [ देवांच्या | सिकाणीं ससणारा,सत्याचे 
रिकार्णीं म्हणजे वेदाच रिका्णीं अक्षणा, अाकाश्चांत असणारा 
जलांत उत्पन्न होणारे, पश्चादिकांत उत्पन्न होणारे, पवेतांमध्य 
उत्पन्न होणारे पदाथ, है सत्यस्वरूप व व्यापक अशा जार्म्याचैच 
स्वरूप आहे. 

हा मत्र वच्याच दिकार्णी आखा अहि. व्याव्रकून तो अव्यत प्राचीन 

असाभ, असा तकं करण्यास हरकत नाही. या मन्रांत प्ररमःत्मस्वरूपाचं सर्व- 
व्याफित्व दादेविङ अदि. स्थल, सूद्म या भदान अनुभवास येणारी ही सर्व 
सृष्ट किंवा सृष्ट पदार्थं यांचा परमात्मस्वकूपातच कसा अत्भाव होतो, हं येः 

श्रुती फारच उत्कृष्ट तनं दाखविं आहे. मात्र ह स्वशकरण प्राचीन पद्ध- 
तीच्या विभागांस अनुसरून आरं अहि, हँ लक्षांत टेवावयास पाज. प्रस्त॒त 

मच्रांत बारा विकेष्रण आर्ट} आहेत. तथापि त्यांत विशिष्ट प्रकारचै वर्मीकरण 
जे. प्रल्ेक वगत चार चार प्रकार सांगितले असून स्यच एकंदर तीन वर्म 
केले दिक्ततात. सर्वोच्या शेवटचीं ‹ ऋतम् ` आणि ‹ वृहन् ` हीदोन षद् 

ब्रह्मतच्वाच्या सामान्य व्णना्चः ब।धक अहित. परटिल्या वर्मौत सूर्य, वायु, 
अश्निक सोम या चार देवता सांगितत्या अपून. ठषांतील प्ररयेक देषतच्या अधि 
घ्रानाचाष्टी उचछ केला आहे ॥ 

हंस हा शव्द वेदिक वाख्ययप्रमाणें प्राचीन मस्कृत वाच्यग्रसहौ सूर्य 
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उपनिषद्रतनपकाश- | अग्रेरा 
1 ~~ ~~ ~ ~~~ 

या भधाने प्रसिद्ध आहे. ( अमरकोश १।३।३१ ) सूर्याचा उदेख करून शुचिषद् 
असँ व्यास विष्ण दिर आह. सचि या शब्द।चा अर्थ पुर्यमण्डल असाच यर्थ 

करावयास पाजि. तेज असाही युचि शषब्दाचा अर्थ होतो. तेज क्रिवा स्यमण्डल 
डाच अर्थं मेत्रदरष्रयाला विवक्षितं आहे असँ प्रकरणावखून ठरत. दोहोंचा उषटेष्ल 
करण्याचा उश हा का, आदियाची उपःसना करावयाचा स्ञाल्यास सूर्यमण्डल 
च त्याच्या अत्या} असलेटा देवता, या दोही ज्ञान सपादन करणें अद्यत 
अब्दय अहि. केवट द् तेच कल्पना करून केलेली उपासना अपुरीच हाते. 
देवता व तिचँ अधिष्ठान वा दोहोच्यष्हा ज्ञानार्चा सारखीच आवद्यकता असत, 
असें यथं श्रतीनं स्प दविर आ. 

पुराणग्रथातून “वदुः शव्द्(चा अनेक अर्थान उपयोग केटेला अहि. वसु 
ह गणदेवत, असून ती कार प्राचीन अहि. यज्ञयागादि श्रतधनमध्यें वसु था 
दवतेला वर्च प्राप्य असल्याचे अढद्रून येतं. प्रतुत मच्रांलीक वसु दाब्दाचा 
रूढा सोड्न विरेषाथं करण्यास अतरिक्षसन दं वि्ेषण उपयोगी पडले आहे. 
जती क्षस्त् या विदोषणावश्न वस या हाब्द््चा वायु हा अर्थं निश्चित होनो. 
अतरिश्च म्हणजे पृथ्वापातून नक्षत्रमण्डलापर्यतचा प्रदेश. या भागात संचार 
करणारा, असा अनतरिक्षसत् या जाब्दाचा अध आहे. याटाच आधनिक्, लोक 
वातावरण ससे म्हणतान. यथ देक्लील वायुदेवता व अतरिक्ष या दाही ज्ञन 
आवदयक अहे असं सद विलं आहे. 

हवन करणारा अस्ता अथ दहहोताः या शब्दापसून निभ्यन्न होतो. तथापि 
वैदिक वाड्यात अग्रीखहि हेता म्हणण्याची रूढे अहे. ` अभ्निनीरे ' या 
तचत देखीर अभ्रीखा होतौ असं म्हटरे अषि. वेदि म्हणज यज्ञयागाच कर्म 
करण्याकरतां ता केलेटी भिं ही मामि तयार करण्याचे कामी भूमाप्न व 
गणित या डाल्नंची अत्यत आवद्यकता असते. किंबहुना यज्ञवियतूनच या 
शाष्नांची उत्पत्ति व सवधन क्षालं आई असँ म्हणण्यास हरकत नाही. अभि व 
त्याची वेदिका याच सशाख्र ज्ञान ले म्हणजेच अप्रीची उपासना पसिूणंतत्या 
कर्णे शक्य असतें 
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अतिथि म्हणन प्राहुणा हा अ अर्वाचीन वाड्ययामर््यै प्रसिद्ध भह. 
प्रतु प्राचीन वेदिक वादख्मयात सोमरसालाच अतिथि म्हणत असन. प्रायोन- 
कालीं सोम या नावायी एकः वनस्पति प्रसिद्ध इदोती. या सोमाला साम- 
ग्रोच्या टष्टीनं यज्ञामभ्ये अव्य॑न महत्व होतं. सोमरसाप्रमाणे सोमपात्रांना देखीर 
कारच महत्व आरं होते. मोमपातांचीं परिमाणे स्रवि्णं हा एक प्राचीनकार्ढ। 

दाघ्रीय विषय होऊन राहिला होता, याप्रमार्णे सर्य. वायु, अभिवसोमया 
चार देवता या वीत सागितन्या असन र सर्वं परमास्म्यार्चीच म्वक्पं होत 
असं ्रतीर्न मुचविर आदह. 

या देवतावगौत अतया दवता व तिच बहिर्ग रिव अधपिषए्रान वा 

दोहा चादी स्पष्ट उद्ेख असन्यामरे, द्वताकाण्डादीं ज्ञान व न्िज्ञान या दोन्ही 
दाछ्लाचा सारखाच सन्ध येता असँ मिद्ध हत. आदेत्यमडख व वातावरण या 
तत्त्वां चं विज्ञानाखरान््या टरं किती महत्व आहे ते येयं नराढ सागावयास 
नको. य्घृ्रेदी व॒ सोमस्स दह साधनस्पत्तीयं उपलक्षण आह. 
त्यावून आधेदोत्रिक व आधिभोतिक हीं दोनदी शान्यं देवताकाण्डाक। पूर्ण 
सलम् असल्याच दिसून यर्ते. ्रष्तुत मत्रात,ल दुस्सन्या वाक्याच्या पूर्वाधाति चार 
तच्वांत्ना उष आला अष. ती तत्व मृख्य्तकरून मानवी समाजास अभनुलक्षुन 
भाषेत. मनुष्यांमर्ध्ये व प्र्रलोकामभ्यं असणारा असा पहिल्या दोन विदेष्रणांचा 

अर्थं आह. रेष्टरुनिष्टभाव दा मानो समाजात अपरिहार्य असता. समतेची 
कितीही घोघमा केकी, तते तर्च अस्तित्व त।ल्विक मयादेच्या बाहेर कारसे जा 
शकत नादी. शर, बुद्धि; व॒सपत्तिया साधनानां व्यवहारांत ्रष्टकनिष्भाक 

उत्पन्न ज्ञाल्यावरां चूल राहा नार्हा. अशा शरेष्ठ मनुष्यांना अनुलक्षुनच येर्थं "वर' हा 
शब्द आखा अषि. अशा वर म्हणजे प्रे खोकांनाच के कोठे दव असं म्ह 
जाते. व्यवहागंत त्रेष्टकनिष्रनाव अपरिष्षार्यं असलाकषरी सक्त लाकांनीं सवैत्र 
ईश्वरशुद्धि धवन अपा व्यवहार उपासनामय कराक; असं गौतेत सांगितलं 
महि. ( गीता ३११ ) प्रष्टा! कनिष्ठंशा व्यवहार करताना, म्हणजे सर्व ्रका- 
र्या सामाजिक व्यवहारांत ईइश्वरोपासनेची बुद्धि ठेवल्यास हा माग. मोक्षदायक 
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होतो, अका गीतावचनाचा अभिप्राय अददि. ° ऋतसत्' या पदान नीतिनिेचा 
उष करून मानवी समाजाचा नी तिमत निकटसर्वध असल्याचे दर्वि अहि. 
‹ व्योमसत् ` या परान आकर््ात राहाणारा नक्षलादिकांचा वर्भ असा अर्थसम- 
जावा, अगर व्याम शाब्दार्ने मनुष्यां हृद्य भसाही अर्थं धेतां येल. स्या 
अर्थाच्या टष्नं ‹ व्योमसत् ' या शव्दाचा अन्तरात्मा असा अर्थं करतां येता 

मानवी हृदय अश, भर्थानें वेदिक वाञ्र्यात व्योम हाव्द् अनेक दिकण येतो 
प्रकरण सदूर्भावरून मनुष्याच्या हद्र्यांत वास करणारा हाच व्यामसत् या राद्वर्चा 

अर्थं अयि ्षयुकिक्र दिक्तत. 
जेवरच्या वाक्यात पुनः ` तज ` हा दादर आला अदि. त्याचा अर्थं 

चराच गढ असावा भसा दिक्ततो. काशी ठिकार्ण। ऋत म्हण्ज उदक असा अथ 
धेतला आ, परतु दयाला प्रनाण दिस्तत न्ह. आमचे मतं ऋनज या पदान 
उदद्धि्ज वनस्पति हा अथं घ्यावा. म्हणजे सरव प्रकारची भूते व॒ तज्जन्य पदरथ 
यांचा या वगत समावेश होतो. पृथ्व, पाणी. पर्वत व ॒प्रशयुप्चा या चार विष- 
याचा या शेव्रस्च्या वाक्त समविडा केला अहि. देवतावर्म, मन॒प्य व स्थ 
भूत पदाथ पिंवा प्रणी या सर्वाच्या रूपान परमात्मा व्यक्तं क्ञाखा अहि. त्यां 
ज्ञान समाद्न करण्यास प्रस्तुत मतां तीक तीनही वर्ग, म्हणजे स्ीच्या जाधि- 
भोतिक, आधिदेवेक व आध्यारमक स्वसपाच विज्ञान सपादन कर्णं अव्यत अवद्य 

अहि. सारांड, खष्टीच पद्धतरीर ज्ञन म्हणजे विज्ञान ह परमा्मज्ञानाच अग 

आह) अस या मत्रात स्पष्ट दाखविरं आह. या सवं ब्रह्माडाचा ज्या एका तच्वा- 
मर्ये समावेरा साखा आहे, ते परम(त्मितत्व सर्वाहन मेढे असून नित्य आहे 
अणि त्याचं ज्ञान. वेह्वान सपादन कर्ण ह परत्येक्रचं कतन्य हय, अत्ता भ्रस्त 

मैत्राचा अभिप्राय आहे 

ऊध्वं प्रणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते ॥ ३॥ ` 
( यः ) प्राणम् ऊर्वम् उज्नयति, अपानम् पर्यक् अस्यति ( त्) मभ्य 

भासीनय् ्रामनम् विश्वेदेवाः उपासखते। 

८ 
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[ जो ] प्राणवायूला वर फेकतो व॒ अपानवायूढा खालीं 
ढकलतो, [ व्या ] दो्हौच्या मध्यभागी असणाय्या सृषष्मरूषी 
[ आस्म्याची ] से [ दद्रियस्थ ] देवता उपासना करितात. 

वर आणि खारीं अज्ञा या प्राणक्तीच्या दोन प्रख्य दिङ्ञा आहित. प्राण- 
हान्तीभध्य तत्वतः मेद् नादी. पण तिच्या स्थानां वरून किंवा क्रि्यांवरून प्राणश्शरत्त चे 
अनेक भद कण्ण्यांत येतात. श्वासक्रििच्या बाहेर व आंत चालणाच्या गतीरा 
देखो काट काट प्राण अपान अस म्हणण्यात यत॑. प्राणङ्चक्ति स्वयंप्रोरेत नमन 
तिला आत्म्याच्या प्रेरणची अपेक्षा अस्तत, भसं केनोपनिषदांत सागितङे आहे. 

ह प्राणचक्र चाख्विणारा आल्मा प्राणापानाच्या मध्यभा्मीं सूक्ष्मरूपा वास 
कर्तो. हा मध्यभाग म्हणजे नाभीवर व ॒रकव्देशाखाला आहे असें समजाय, 
असें प्राचीन टीकाकाराचं मत अदि. जीवात्म, हृदथामभ्यं वास कस्तो, दही गोष्ट 
सर्व श्च्वीना समत आह. परंतु तं हदय मस्तकांत कीं उरस्थलांत समजावयार्च 
याविषर्य। दशोपनिष्रदाक्लरौज इतर उपनिषद्चा मतभेद दिला. परंतु दरो पनिष- 
दाँमरभ्यं मस्तक हंच हृदयाचं स्थान मानरः असन्यामरं प्रस्तुत मवांवील *मर्ध्यैः या 

ञ्ब्दाचा अथ इउाराराचा मध्य असा न पेतां, प्राण व अपान यांचा मध्य, असा 
अध ध्यावा. अर्वाचीन ग्रथक्रारयान। प्राण व अपान या्च॑। स्थानें सांनितर्टा असर्ख 

तरं त्याङा विशोषसें महच्वदेतां येत नारह्¡. कारण सर्वं शरीरभर प्राणापानांच्या 
करिया चाद्ध असतात, क्रियाच चाककत्व मुख्यर्त्वकरून जीवात्म्याकडे असल्या- 
मुके, मस्तक देच य। दोनी गर्तं सुख्य अधिष्ठान दोय मसे समजण्यातत हर- 
कत नार. प्राणुपानांच्या मध्यभागी असणारा जीवात्मा सूक्ष्म भक्षल्यामरढे त्यास 

वामन असें म्हटले आदे. इाररांतील सरव क्रियाचा ते। प्रेरक असला तरै तो 
स्वतः कोणती क्रिया करीत नाही; ह दरविण्याकरताच स्वस्थ बसलेला अङ 
भर्थाचं ‹ आसीन्, ह विरेषण दिर भार. शरीरातीर एकंदर शक्ति या जोषा- 
ट्म्याच्याच तबिदार असल्यामृढे ते सर्वं राक्तिरूपदेव जीवात्म्याची उप।सना 
रणजे सेवा करतात. पहिव्या मंत्रात शरीरावर नगर्चिं रूपक कठं अष्े, त्या 
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नगराच। अधिपति नो जीवात्मा त्याचा व डरीरांतील स्थुद्र, सुक्ष्म सर्वं इ््त।चा 
सम्यसेषक असा सबंध प्रस्तुत मलांत दाखविला आहे. 

अस्य (रसस प्रानस्य शहारोरस्थस्य देहिनः | 
देहादिमुच्यमानस्य किम परिशिष्यते । पतद्रेतत् ॥ ४॥ 

ररीस्थस्य देहिनः अस्य विख॑पमानस्य देहात् विमुच्यमानस्य अत्र कम् 
परिप्यते एतत् वै तत् । 

शरीरात राहाणारा हा आत्मा निघून जात असतां, म्हणजे 
देहाला सोद्भन गेला अषतां येथ [ देहांत ] कायः शिक राहते ! 
अर्थत कांहीं शिक रद्ात नाही. (या प्रमाणे ज्याच्यावर शरीरे - 
्रियांचे सवै व्यापार अवलबृन असतात, तो आत्मा) हंच त [ह्म 
तत्तव होय. | 

या मल्लल दाशर किवा इद्रियें सवर्स्वं जीवाट्म्यावरच करी अवलबनं 
आत, त खष्ट दाखविङं आहे. उ्यावेर् जीवात्मा या देहाला सोडून जातो, 
तेव्हां या डारीरांत कारहीच शिक राहात नादी. याशरून देह व आत्मा हे निर- 
निरागे अपन देह हा सवर्स्वी आटम्यावर् भवलवरून भाहि, असं सिद्ध होते. देह।- 
खाच आत्मा समजणास्या नास्तिकांना हं उत्तर दिर असावें असे दिसते. प्रार्णा 
मृत क्षाल्यावर त्याचा देह जशाचा तसाच रिच असतो; परंतु तो कोणत्याही 
उपायां) पुनः जिवत करतां येत नाही. श्हणून आत्मा हा देहाहून निराब्म अहि 
भसे समजणे वरोषर ठरते. 

न प्राणिन नापानन मर जीवाति कश्चन । 
इतरेण त॒ जीवन्ति यरिमिन्नेवाबुपाधित्ते ॥ ५॥ 

कश्चन मस्थेः प्राणेन न जीवति, अपानेन न, तु यस्मिन् एतो- उपाधितीः 
( तेन ) इतरेण (मस्याः) आओवन्ति। 

केाणीहि मरणश्षील प्राणी प्राणवायूनच जगतो अयं नाही; 
व अपान वायूर्नेच जगतो असंहि नारी. ज्या ( आल्या ) च्या 
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आश्रयाने हे ८ प्राणापान ›) असतात, स्याच्या योगानच सवे प्राणी 
जिवन्त रद्ातात. 

प्रस्तुत मननात पहिल्या वाक्यात कतं व क्रियापद यांच एकवचन असन 
दुसन्या वाक्यां 3 बहुवचनी क्रियापद आङ आहे. तथपि दुसव्या वाक्य।ची रचना 
सामान्य नियासारसरी असनल्याम॒ढे तो दोष आहे असें मानण्यच कारण नाही. 
भ्राणापानांची गति प्राण्याच्या जीवनाखा जस अवदय अमला, तसा जीविताचा 

तो मख्य आधार नन्हे कांही अआकस्िक कारणान प्राणापाना ची गति वेद् पडली 

किंवा तात बिघाड स्लाला, तर ती गति सुरू करता येत, कित्र दयातीर दोष 
नाहीसा करतां येतो. जःपर्यत प्राण्याच्या ईइारीरांत जीवात्म्यार्चै वास्तव्य अहि 
तोर्यत लाला सल्यूत्री मीति नादा. यावरून प्राणापानाद्रून निराबा जो आत्मा, 
तोच खरा जीवनाधार असन लयच््या। आधारार्नैच प्राणश्चाक्ते शररामध्ये कार्य- 
षम होते. प्राणापान हे आत्म्याचे आध्रित असून आत्मा हैच व्यानं आध्य- 
स्थान अहि. 

हन्त न इर् प्रवक्ष्यामि गुह्य ब्रह्म सनातनम् | 
यथाच मरणं प्राप्य आत्मा मवति गोतम ॥ ६॥ 
गौतम हन्त इदम् सनातनम् गद्यम् ब्रह्य ते प्रवक्ष्यामि, यथा च अष्मा 

मरणम् प्राप्य मवति ( तत् प्रवक्ष्यामि) । 

हे गौतमा [ नचिकेतस् ] आतां हँ अनादि गूढ तत्व तुला 
सांगता; आणि मरणोत्तर काटी आरम्याची [जीवार्म्याची] काय 
गति होते तंहि सांगत. 

हा मत विकेचनाच्या भनुक्रमाला अनुसरून नसावा असं दिसत. तथापि 
° सिद्धश्य गतिः चिन्तनीया ` या न्यायार्न पुटं।ख विवेचनार्च महत्व लक्षांत चञन 
प्रस्तावनेकरतां म्हणून प्रस्तुत मच्र भ।ला आहे, अतं समजण्यास हरकत नाही. 
मन्राचा प्रारंभ गीतेच्या भवेसारखा दिसतो. मच्रातील वहम श्षब्दाचा अर्थं तत्व 
सा दिला अहि. त्याच कारण असं की, यमधर्माकद्रन नचिकेवाला ब्रह्मवियेचा 
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उपदेह कठोपनिषदाच्या दुसन्य। वक्ठीपासनच सुह ज्ञाला अहि. म्हणुन येय मध्यच 

८ तुला ब्रह्म सांगतो, ` या वाक्यां प्रयोजन दिसत नाही. प्रे्रतच्च अङ्ञा अर्थान 

ब्रह्म शब्दाचा उपयोग केला जातो; करतां ब्रह्म ङाव्दाचा असा अथं करणं अधिक 

सथुक्तिक होय. मत्रांसार पिर वाक्य प्रस्तावनारूप अषि असतं समजावं, हं वर 

सांगितरंच अद. दुसव्या वाक्याशसून खरोखरच एका महत्वाच्या विषय्ास्त 
प्रम हात अहि. तो विषय म्हणजे पुनजन्म हाच होय. मरणानेतर आल्म्याच 
कसे स्थियंतर होते, दाच पुढील मत्रात विवेचन करावयाचे भ्. 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । त 
स्थाणुमन्येऽनु संयन्ति यथाकमे यथान्न तम् ॥७॥ 

यथाकमं यथाश्रतम् अन्ये देहिनः शरीरत्वाय योनिम् प्रपद्न्त । अन्ये 
स्थाणुम् अनुसंयन्ति । 

[ आपापल्या ] कमोप्रमाणे व ज्ञानाप्रमाणे काही प्राणी 
दारीरधारणाकरतां उत्पत्तिस्थानास [ गभे दशेख ] प्राप्त होतात; व 
दुसरे कित्येक [वृक्षपाषाणादि] स्थावर् कारटीस जातात, 

या मत्रं गभदरा असा योनि शब्दाचा अथ दिला आहे. काही टीका- 

कारान् याचा जननघ्यान असा अथ केला आहे परंतु तो बरोबर नाही. ग्भ- 
द्ञा या शब्दान देखील -प्राणिवीज असा अर्थ समजण्यास हरकत नारदी. मनु- 
व्याला ज्ञान व काय यांस अनुसरूनच पुनर्जन्म प्राप्ठ हेतो. म्हणज विचार व 

आचार जा प्रकारचे असतील, त्ा प्रकारचा जन्म घ्यावा लागतो. जर 
प्राण्याच्या जन्मास जाण्यासारखे त्याचे विचार व॒ भाचार असती तर तो 
प्रथम प्राणिबीजषूपास प्राप्त होतो; आणि क्रमाक्रमानें हरीर तयार होऊन सव 

भवयवयांनीं परिपृण असा प्राणी जन्मास येतो. प्रतु व्यचि आचार व॒ विचार 

माणु्तकीला शोभण्यासारखे नसवर, किंबहुना प्राणिकोटींत जन्म वेण्याईतका 
सुद्धां जर त्याच्या आचारविचारांची योग्यता नसे तर तो जडद्रन्यांशी संयुक्त 
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हतो. या मंत्रांत ‹ प्रपद्यन्ते ` व॒“ अनुसयन्ति, हीं दोन्दीहि क्रियापदे कार 
महुत्वाची आहित. जडपदार्थाच्या जन्माखा जातो, ह दर्शविण्याकरिता ‹ अनुस- 
यन्ति › य्। करियापदाची योजना कठी आहे. दयावरून बौजावस्था कवा गभदरा 
यांना जडद्रव्याच्या ट्रीनें महत्व नाहं अस सिद्ध हर्त. 

या मच्रान पुन्जन्माच्या सिद्धान्ताचा केवकं उश्व भात केला महे. 
त्याची उपगरतति किंवा उपपततै।च प्रिव चन केलेट नाहा. मनुष्यान आपले आचार 
विचार ब्रह्मविदम् दरविल्याप्रमाण व्यवहार, धार्मक नीति व॒ परमा्मतत्व 
या तीनह्ठी भर्यादांनीं नियमित केञे तर त्याची करमन उन्नति होत जाते. म्हणजे 
या जन्मपिक्षां उन्नतीच्या दषम पुटा जन्म अधिक कायदेरीर किंवा अधिक फलप्रद 
होतो. या विषया सेपर्पौत्तिक विषेचन गीर्तेत अहि ( गाता ६|४१ रहस्य 
दीपिका पृ. १९३). परंतु वर सांगितकेल्या तीनही मर्याद्पिक, कोणत्या ह मर्यादि- 
कड लक्ष न देतां मनुष्य स्लैराचा९। बनला तर क्रमा त्याचा अधःपात होत. 
म्हणजे या जन्म पक्षां पुढील जन्म दयाला कमी प्रतीचा भ्यावा लागते. याच 

दृष्टीने त्याचे आचारवेचार अत्यत गर्हणाय असतील तर तो जड पदार्थाच्या 

स्वरूपाला प्राप्त होतो. अधागतीची ह परमावधि होय. ह पृनर्जन्माय तख 
लक्षांत भागून तरा मनुष्यान भापठे आचारविचार मर्यादह।ल करावेत अस 
श्रुतीचा उपदेश अहि 

य पष स्पुसेषु जागत कामं कामं पुरुषो निभमाणः॥ 
तदेव इुकरं तदूबह्म तदेवाग्रृत मुच्यते । तास्मलोकाः 
भिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । पतद्रे तत् ॥ < ॥ 

यः एषः कामम् कामम् निमिमाणः परुषः घुष जागर्ति, तत् एव श्चुक्रम् 
तत् ब्रह्म, तत् एव अगतम् उच्यते । सर्वै काकाः तरिमन् भिताः । कश्चन तत् 
ड न अस्येति । एतत् वै तत् । 

६ © ~ € 

जो हा प्रत्येक विषय [सव पदाथ] निमोण करणारा पुरुष 
[भासा] सवे दंद्विये निद्रित असतांना जागेत असतो, तेच शुद्ध 
तत्व, तेच ब्रह्म व तेच अग्रृत अं म्हणतात. सवे लोकांना स्या- 
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चाच आश्रय अहि. कोणीहि त्याच्या पटीकडे जाऊ राकत नाहीं. 
तंच हं ब्रह्म होय. 

यामेत्रांगीक < काम कामम् ` या पदाचा विषय किंवा पथ असा अथ 
दिला आहं काम ङब्दाचा अर्थ वासना पवा इच्छा अक्षा रूढ अहे; पर्तु 
वासनां चा संबरध पदार्थाओाच अप्तना. लयावरून पदाथ हा काम ज्व्दाचा लाक्षणिक 

अर्थं आहू. असमा रौक्षणिक अथ करण्याचे कारण इतम्च की, आत्म्याचा स्वध 

सर्प्रटि आणि व्यष्टिय। द्नह्लौ प्रकारानं दशविला जावा. सव पदथौचै म्हणजे 
सश्च कर्तृत्व आ1टमतत्वाकडच अहि, अरे लाक्षणक अथान सुचवि्छ जर्तं. 
रूढीस अनुसरून काम शब्दाचा अथ वासना रितरा च्छा असा चेनल्यास, केव 
व्यष्टाचं म्हणजे व्यक्तीविच वर्णन होईल. सव दंद्रियरक्ि प्रसुप्त स्ञाव्या अक्तता 
हा आत्ना माच्र जागत असतो असं व्यित वन र१तत्रषश आङ आह. 
करितां लाक्षणिक अर्थ स्वीकारण अधिक सयुक्तिक दिसते. व्यष्टि व समष्टि रवा 
पिण्ड आणि ब्रह्माण्ड याच चालक व उत्पादक असं ज भात्मत्व तच ङ़द्ध 
ब्रह्म होय. त्यालाच अग्रत असं म्हणतात. सच सवं।चे आश्रयस्थान अपन त्याच्या- 
पटीक्रड कणर जातां येत नाह. व्रह्मतत्व कच वंच अंतिम संमा हाय 

असाया मन्राचा अभिप्राय अहि 

आञ्मवयक्ा सुवन पवष रूपरूव प्रतिरूप बभूव । 

पएङस्तथा सवेभुतान्तरत्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥.॥ 
था भुवनं प्रविष्टः एकः अभि. रूपम् रूपम् (प्रवइय) प्रतिरूपः बभूव । 

तथा एकः स्वेभूतान्तरात्मा रूपम् रूपम् (प्रविद्य) प्रतिरूपः बहिः च (बभूव) । 

उ्या प्रमाणे जगांत असलेला फिंवा घरांत असलेला एकच 
अभि प्रत्येकं साकार पदारथ।त पवेश कैस्यावर तदाकार होतो, त्या 
प्रमाणं एकच असा सवे मतांच्या अतयौमीं असणारा आत्मा 
प्र्यक पदार्थति प्रवेश करन तद्रूप बनतो व॒ बहेरषि व्यापून 
असतो 
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या मत्रात भभरीचा टृप्रान्त धतला आहे. ब्रह्मतत्व हँ जगतार्च आश्रयस्थान 
आहे अर मागील मवांत सागितङ, दल्यात्र स्पशक्ररण दश्रान्तने करावया्चै 
आह. भुवन या ठ्दावषून आग रागलेत्या घराची कल्पना टश्न्तांत अभित्रेत 
असावी, असं सत्कृहृन। वाटतं दान्तांसील विषयाकडे पाहिव्यास जन्त्या 
घतचा टष्रन्न दसी जबन्ण्यासार्ला आहे. धशस आग लागल्यानेतर ज्या ज्या 
पदाथि अभ्रीचा सयोग होता तो तो पदाथ अननिष्प होते अर्चा स्वतःचा 
आकार ठराक्रिक नसतो, परंतु पदार्थाच्या आकाराप्रमाणेच त्याचा आकार बनता. 

तद्र व्रह्मतच्व स्वतः निराकार भसन जगताच्या रूपान त आकारास आर आद. 
सशील स्र आकार ताल्तिक्ट्रया ब्रह्मस्वरूपच अदित आकूति हा स्वतेत्र पदाथ 

नसला तथे तो एक सृष्टपदाथाचा विशेष धम अहि. ध्म व वर्भा दी दोन्ही 
स्वरूपं तत्वत्तः आत्म्यार्चीच असल्यास या जगांत आस्म्यावाँचून दुसरा पदाथच 
नार्ह। असेच सवर्दा कवल कर्वे लागते. 

जरत्या धराचा दृष्टान्त जब्ण्यासारखा असला तरी. प्रकरणसेदभाच्या 
दष्रनं विद्युदरूषी व्यापक अध्रीचाच टशन्त अधिक समक वाटतो. म्हणून भुषन 
शब्दाचा जग असा अध म॒नत दिखा आहे. आकाशादि खष्टे जसजज्ञी उत्पन्न 
देऊ कागल।, तसतज्ञी परमात्म्याची विद्रूपश्चाक्ति तीर्यं प्रवि हउन दँ 
रष्िचक्र चाल रागी. अर्भिमत् परमाणु म्हणजे विदयुत्कण च या खुषटी्च मूक 
कारण हय, असा उपनिष्दाचा सिद्धान्त अहे. { मृ. २।२।२ प. ५९) विद्यु 
त्कणांच्या याग्नेच स्व चु्र्ची बनावट होत अक्ष, तरी परमात्मतत्व है त्या 
विद्यत्कणांयच देखील आदिकारण असल्याम% तंच सर्व॑पहार्थात अतबीद्य भरून 
राहिटे आह. विदय॒तङ्ञाक्ते किंवा व्यापक अधि यांच्या अन्तयीमीं देश्लीक आत्म- 
त व्यापून राहिठं असत्यां त्या कारणरूप अभ्रीचा यें टान्ताकड उपयोग 
केका अहि ही दृप्रान्तकत्पना अमन दधिष दिसते ह्यणून मलांताल भुवन 
ङब्दाचा "घर' असा अर्थं घेउन जब्त्या घराचा टष्रान्न येण्यास हरकत नाहीं. 
दप्रान्तातीक कल्पना सवना प्रसिचित अक्तावयास पाहिजे. कारणरूप अभ्री- 
यक्षां व्यवहारिक अग्नी कल्पना सवौीच्या परिचयाची आहे; करतां मन्रांत 
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व्यावहारिक अप्रीच अभिप्रेत असावा, असं समजण्यास हरकत नाही, कारणरूप 
अप्रीची कल्पना समपकर असली, तरी ती अपरिचित आहे, ह विसरतां कामाः 
नय. या भभिभ्रयनच मव्रन राब्दाचा धर अस्ाहि अथं आद्य मात दिखा आह. 

वायुयेथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपे प्रतिरूपोबभुव । 
पकस्तथा सच भूतान्तसत्मा रूप रूप प्रातिरूपा बहिश्च ॥१०॥ 
यथा भुवनम् प्रकव्टः एकः वायुः रूपम् रूपम् (प्रविदय) प्रतिरूपः बभूव । 

तथा एकः स्वैभ॒तान्तरात्मा रूपम् रूपम् (प्रविश्य) प्रतिरूपः बहिः च (बभव), 

उयाप्रमाणे विश्वांत फिवा घरांत असलेला एकच वायु प्रस्येक 
[सच्छिद्र] पद्या्थीत प्रविष्ट ्चास्याम॒दधं व्या व्या आकाराचा होतो 
त्याचप्रमाणे सव भतांच्या जंतयोमीं असणारा एकच आमा प्रसयक 
पदा्थात प्रवेश करून तद्रूप बनतो व बाहेरही व्यापून असतो 

या मेत्रांतीर दृष्रान्ता्चा याजना मागीरख मललाप्रमाैच समजावी, येथें 
देलक भवन राब्दाचा धर अता अर्थं घेतल्यास परिचित अज्ञा दृण्रन्त याजना 
करतां येते. घरात असणारी हवा त्या घराच्याच आकाराची बनते. वायूचा आकार 
ठराविक नाही. तो उपाधीप्रनाणौ बनो. त्याप्रमाणं निराकार आल्मनत्व 
पदाथाच्या आकारानेच लयाच्या अन्तयामीं वास करत व वाद्यं आकारानँं देखीरु 
तच नले असते. व्यापक वायूचा दृशन्त धेतल्याप्त दाटन्नाची याजना जवनः 
जवढ भी च करावी लागते. प्र्येक जड पदार्थं सच्छिद्र असतो. व्या छिद्रांतून 
वायु भरता तन्हां तो तदाकार हेतो. सत्र जड पदाधौत वारा हा व्यापून राला 
असल्यापृबेच व्याला सर्वगामीा असे ह्यणतात. वायु जस्रा स्वतः निराकार असन 
त्या त्या पदार्थचि आकार धारण करतो, त्याप्रनाणच स्वतः निराकार आस्मा 

सर्वं पदार्थचि भन्तर्बाह्य भाकार धारण करतो यावशून एक आत्मतक्र सव जग. 
ताचा आघार असून हं सक्र जग आत्मतत्वामर्ष्येच समाविष्ट ज्ञा अहि असं 
सिद्ध हात. देनी मत्रांतोल आत्मतच्वाच्या व्णनांत शद्िश्च' असं पद् आटे आहे 
त कार महर्त्ाचं आहे. त्यावरून आस्म्याचं अन्तबीह्य व्यापकन्व स्पष्ट ददबिस 
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आहे. पदार्थाचे बाह्यस्वरूप व त्याचे भतरंग यांत व्यावहारिक ट्या भद असखा 
तथपि सवे पदार्थर्चि। ई! दोनही स्वरूपं एकाच आत्मतच्वा्ची बनी आहेत 
असँ अमि ब वायु यांच्या टथन्तानं या दोन मंत्रांत सिद्ध के अहि. (गाः 

सूर्धो यथा लबवैलाकस्य चश्चुन लिप्य। च्षुषेबोद्यरेषेः । 
एकस्तथा सवभ्र॒तान्तरत्मा न लिप्यते खोक टम्खन बाह्यः १९१ 
यथा स्वेषाकस्य चक्ुः सयः च्चुपेः बाह्यदोषेः (च) न छि-यते, तथा 

एकु. सवंभत^्तरात्मा ब्राह्मः (च) रेकदुःखन न लिप्यत । 

उ्याप्रमाणे सवै लोकांच्या दुष्टीला प्रेरणा करणारा सूय दृष्टी 
तील देषांनीं फिंवा बाह्य पदा्थाच्या दोषांनीं टिकप्त म्हणजे दूषेत 
हात नाही, त्याप्रमाणे एक असून सवे मूर्तांच्या अतयामीं व 
बाह्य सृष्टीस व्यापून रािलेला आसा लोफिक सुखदुःखांनीं 
ठिप्त होत नारदी. 

आत्मत्व सर्वं ठिकाणी अतर्बाह् व्यापून राहिले अहि असँ सिद्ध साख 
तथापि, पदार्थार्या आकारांनीं किंवा गुणधघममानी घडणास्था व्यवहारांचा परिणाम 
आमतत््वावर मर्कीच होत नाहीं व्यवहार पदार्थच्या गणघ्मवर् किंवा आरती. 
वरच भवलवून असते. म्हणून त्याचा संबन्ध आकार व॒ गुणधम ॒रयांच्या पठी- 
कड जाऊ शकत नाही. आततच्वार्चै इद्ध स्वरूप योपटीकड भसल्यामुग्, तें 
सर्वं प्रकारथ्या न्यवहारापाघतून स्वतः अलिप्त असतं हँ दरदीविण्याकरितां प्रस्तुत 
मच्रांत पूर्याच। टश्ंन दिला अहि. पूर्यप्रकाश्ाखेरीज मनुध्याच्या डोय्यास काच 
दिसणे शक्य नाही. येथं स्थ दं उपलक्षण सपमजावया्च अहि. दिसण्याच्या क्रिये 
प्रकाक्शाची अस्येत आवडयकता अस्ते, मग तो प्रकाड अभि, वीज फिवा सूर्य 
इदयादिकपेकी कोणाचाही मसो. या दरशीनव्यवक्ाराचा प्रकाङाकाबर परिणाम 
होऊ हकत नारदी कंच सूर्याच्या ट्न्तानं दाखविरं अद. सर्वोच्या अवलोकन- 
अ्यवहारात्त सर्यच कारण असतो, पण तो टष्टीच्या फिवा रद्य पदार्थौच्या दाषांनीं 
लिप्त हत नार्ही, ह्यणज पाहणास्यावी टष्टि बिषष्ली असल्यार सुयौत विधाड 
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क्षाखा आहे, अस मानतां यत नर्ही; किंवा पदार्थाच्या टदय स्वक््पांत बदल 

क्षाला तर, त्याचा सबध पुरयार्ञी रावतां येत नाही. त्याप्रमाणैच अतर्बाश्य 
व्यापून राहिखेव्या एकरूप आत्म्याङ्ा सुखदुःल्ांचा संबध जोडता यावयाचा 
नाही. मनुध्या्चीं सुखदुःख पिण्डव्रह्ांडांतील आक्रति क्वा गणधम यांवरच 

अवलबून असतात. म्हणून यांपलीकडर आत्मतत्वाडी सृखदुःखांचा सवच 
येऊ डाकत नाही. आत्मा सर्वव्यापी असून जगाच्या व्यवहारापासन अलिप्त 
असतो, असं यावषून सिद्ध होते. प्रस्तुत मच्रांव प्रत्यक्ष सुख हा इाव्द् आला 
नसखा तरी दुःख ङव्दाच्या साह चर्यानं सृखाच ग्रहण करितां येतं. दुःखारवांचून 
सृखाची किंवा सखावां चन दुःखाची कल्पना करितां यत नाही, असा या सुख- 
दुःखांचा अन्योन्य संबेध आह. या व्यावहारिक सुखदुःखांपासून आत्मतत्त्व पूर्ण 

अणिप्त असतं. 

पको बही सवभूुतान्तरात्मा पकं रूप बहुधा यः करोति 
तथार्मस्थ येऽनुपदयन्ि धीरास्तषां खख राश्वत नर 

षाम् | १९२॥ 

यः एकः वश्षी सवं भुतान्तरास्मा एकम् रूपम् बहुधा करोति, त अ- 
त्मस्थं ये धीराः अनपद्यन्ति तचाम् सुखम् शाश्वतम् इतरेषाम् न । | 

जो एकच व स्वतत्र असून सवे भतांच्या अतयोमौी असणारा 
( आत्मा ) एका खूपाचे अनेक प्रकार करितो ( एकरूप असन 
अनत प्रकारच्या सृष्टीच्या रूपने प्रकट होतो. ) व्या जीनात्न्याच 
रिकार्णीं ससणाच्या परमास्म्याला, म्हणजे आल्व्याच्या तासिक 
स्वरूपाला जे बुद्धिमान पुरुष प्रत्यक्ष पाहतात, म्हणजे अनुभ- 
वितात, स्यांचेच सुख शाश्वत असत, म्हणजे तेच राश्चत सुखाचा 
अनुभव बेतात. इतर( अज्ञ किंवा भदद्रष्टि) पुरुषां च सुख शाश्वत 
नसते. 
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मेत्र ९, १०, ११ यांत अभि, वाग्र आंणिसु्यं यांचे दृष्तं देऊन 

जं तत्र सिद्ध केर, त्या तत्वाचं म्हणजे द्ाछन्तार्चे आतां विवेचन करावयाचं 
अहे. अभि जसा एक असून अनेकरूप होतो, वायु ज्याप्रमाणं एक अमून अने- 
काकार होतो, त्यानारखेच ह आत्मतत्व आहे. ह्या आरमतत्वाच्या बरोबरीचा 
किंवा त्याहून अधिक्र असा दुसरा कोणता पदार्थ अध्तित्वान नाक. असे "एकः 
या इाब्दार्च तात्पर्य आहे. त्यावरून सां्याची श्रकृतिपुरषांची जोडी किंवा 

इतर डान्नकाराचें द्वैत किंवा अनेककात्मवाद श्रतीला सेनत नाहीत, असे सिद्ध 
दोत. पण स्वावलेबी रिव पूर्ण खत भसा "वज्ञ ' दाब्दावा अथ आहे जिते- 
न्दरिय अशा अथनि वरी हँ विशेषण व्यक्तीला लावरण्यांत येत, परतुयेधे त 
आट्म्य,चँ विरेषण आह, म्हणून स्वलः स्वतत्रसतेत्र असून स्व सुष्ीवर प्रभुत्व 
चालविणारा, असा याचा अथ ष्यावयास्र पाहिज. आत्मा स्वान्या अन्त्यार्मां 
वास करोत असला तथ, सषि किंवा सृष्ट पदा्हे त्याचे आधार होऊ इाकरत 
नाहीत. कारण तो सृष्ट पद्ाथाच्या बाह्य स्वरूपातदही व्यापून असतो. म्हणूनच 
त्याला वर दराविल्य्रमार्णं "डा" हं विहैषण दिर अहि.रूप म्हणजे रग, आकार 
फिवा दरदयत्व इं गण आत्मतक्त्रंत नाहीत. एत्व म्हणजे अद्विती यप्व हेच व्याच 

रूप अष्े. मात्म्याचं निरपेक्ष स््ररूप हाव्दार्ने वणन करितां यावयाचं नाह, असा 
याचा अभिप्राय आह. आत्मा स्वतः एकजिनरसा असून तो नानाविध सृष्टीस्वरू- 
पानं प्रकट होतो. अद्विलीयत्व सर्वनियामकत्वं व शुद्ध स्वात-य हंच आस्म्या्च स्वरूप 
( गक्षण ) प्रस्तुत मच्रांत दशविर असून तच मागीरु मत्रांचीर ट्रन्तानीं प्रद्- 
दित कटै आह. सर्वं स्र षद्,थांचा विचार करून आत्मस्वक्पाचें ज्ञान ्ञास्या- 
वर स्वतःच्या बद्धीतच त्याचा साक्षात्कार सपादन करावयाचा असतो. बुद्धय 
चिदेश् या दोहाच्या सयोगामेच जीवस्वरूपर तयार होतें. ज्ञानविज्ञानाच्या योगाने 
ज्यांची वुद्धि नितान्त निमऊ ्राटेडी अस्त, अशा धीर म्हणजे र्थितशरज्ञ पुर 
धाना स्वतःमुभ्य म्हण्ज स्तन््या वुद्धीन अ।त्मसाक्षात्कार होतोः 
आणि असा आत्मसाक्षात्कार श्चाव्यावरर त्या योगयुक्त पुरुषाचं 
सुख शाश्रत म्हणजे अक्षय टर्न राहत प्रस्तुन मत्रा, व9ठेटे- 
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आत्मस्वरूप, त्याचा साक्षात्कार व अक्षथ्य सुखप्रापि ह्या विषया चै वणन कमम॑- 

योगाच्या पद्धनीस अनसरूनच आर्ट अहि. "यानधारणेच्या योगार प्राप्त होणारं 
समार्धातील खख अक्षम्य नसते; पण बद्धयोगानें आत्मसाक्षात्कार सपादन कर- 
णाय्या स्थितप्र्नाच सख अक्षय्य असतं ( गीता ५।२१ र° दीपिक्रा प° ९६५ ) 
प्रस्तुत म््॑रात हाच सिद्धांत प्रतिषाद्न केला अ।हे 

तिस्थ निस्यानां चतनश्चतनानाभका बहनां यो विद धानि कामान्। 
तमास्मस्थ येऽनुपदयन्ति धोरास्तेषां शान्तः चाग्वती नेतरेषाम् ।१३। 

यः नितव्यन(म्. नव्यः, चतनानाम् चतनः+ब्रहनाम् एकः(सन्) कामान् वेद्- 
धाति, तम् आत्मस्थम् य धीराः अनुषदयन्ति तेषाम् शान्तः शाश्वतीं इतरेषाम् न। 

जो नित्यांचा निस्य, ( परमानित्य ) चेतनांचा चेतन ( सवे 
सचेतन पद्वा्थीना चैतन्य देणारा ) नाना वस्तच्या ठिकाणी एक- 
त्वानै असणारा, असा (परमात्मा) कमेफटं देतो, स्या ( जीव- 
स्वरूपाने ›) अतयामीं असणान्या परमात्मयाला जे बुद्धिमान लोक 
अनुभवितात, व्यांचेच समाधान शाश्वत असते; इतरांचे नसत. 

या मत्राची रचना मागील मंत्रासारखीच आहे. आकाञ् म्हणजे एक भुक्ष्म 
विरल द्रव्यदही एक नाश न षव्रणरी वस्तु आहे, असं तर्कबुद्धीस वाटते 
त्याचप्रमाणें ईथर विदयत्कण हँ पद्ाथौ देखीर नित्य आहित अर्स ताकिंकांर्च मतः 

आहे. या पदाथ्वा नित्यपणा वेदान्त्ाख्राला मान्य करितां यत नार्ही. कारण 
स्थ जड पदार्थापेक्षां भाकाडारिक पदाथ जरै नित्य आहैत, तथापि तेके्हां 
तथे उत्पन्न क्ले आहेत असं कबूल करण्याखेरीज गत्यतरच नाही जो पदाथ 
केष्ांतरी उत्पन्न क्चाखा आहे, तो नित्य भाहि असें म्हणतां यावयार्चे नाही. उत्प 

तीय्या पूर्वी तत त्याचा भभाव भक्षण)र हँ उघड अहि. ब्रह्मत्वं हँ अनादि व 
अनन्त अपून परमाणु व भाकाडा इत्यादि सर्वं॑पदाथ त्याच्यापासूनच उत्पन्न 
क्नाठे आहेत. अनादि व अनन्त असं एकच तत्व नित्य आह. इतर सर्वं तच्वांचा 
नित्यपणा पेक्ष अहे. एक आत्मच कक्त निरपेक्ष निय अहि; आणि लाच्या 
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वरच इतरां निदयत्व अवन्वून अहि, आत्मतच्वापातूनच आकाक्ञा्ची उत्पत्ति चाना 
सत्याम त्वाला आत्म्यापासूनच नित्यत्व प्राप्त होते. मानवी प्राण्यांच्या दृष्टीने 
आकाङा नित्य, पण आकाक्चाखा आत्माच नित्य जहि. म्हणून व्याल निद्यांचा 
नित्य अर्स मदर अहि. जगांतील स्व सचेतन पदा्थांना भान्मतत्वापासूनच 
चेतना मिक्त असत्यामुढं तोच चेतनाचा चेतन अहि, असं ठरते. नानात्व र्हेया 
जगाचं भृष्य लक्षण अहि खष्टपदाथौत एकजिनसोपणा कोर्टेव आढब्वयाचा 
नाहीं- उरी ही पिविध सषि एकजिनसी आत्मतच्वापासन उत्पनन न्चाटी अहि, 
म्हणूस ता आत्मा पदार्थाच्या नान।च्वामर्ध्ये देखील एकत्व ॒दर्ाविणारा आशे. 
आत्मस्वरूपाच्या ट्म हँ जग एकर आहे, आणि कार्याच्या दृष्टीने तै अनेक आहे. 
असे म्हणता ग्रत. हेच ' एको बहूनाम् ° यादे तात्पर्यं होय. कोणतेही कर्म 
निष्फलः नसते. किया ष्डली कीं तिचा परिणाम घडलाच पाहिजे, असा निस- 
गाचा नियम सि. कित्येक वेणां कनक हँ कल कत्याटा मिढ्त नाही, किब्ुना 
त्याला ने समजतदहीं नार्ही. पण तवदव्यानं तं उत्पन्नच क्षा नाही, असं समज. 
चकी्च अदि. कारण प्रत्येक पदार्थामध्यं जशी क्रिया करण्याची शक्ति असते 
तजी त्या क्रियेचा परिणाम उत्पन्न करण्याची इकति असली व पाहिजे. हिलाच 
परिण्रम किवा फलशाक्ति असे म्हणतात. बीज पेटिल्यावर त्याला अंकुर आलाच 
पादिज. द गोष्ट अनुभवसेद्ध अहि. बाजांस ही फलदाक्ति आत्मतस्वापासूनच प्राप्त 
होत, असँ ‹ कामान् विदधाति ° या परत प्रती दर्शाविे आदे. सच्चिदानन्द हं 
लाटम्याच स्वरूप होय, असं वेदान्त शाघ्लांत वणन केखटं असनं. प्रस्तुत मर्त 
नेत्य चेतन व कामविधायक या तीन विाषणांनं सत्, चित् व आनन्द हीं तीन 
प्रदे दशपिलीं आत असें समजण्यास हरकत नाही मन्रांतील उत्तरार्धत आमः 
साक्षात्कार व त्यपासून निन्णार्। डाश्वत शान्ति याचे वर्णन मागार मत्रासार- 
खेच आहे. 

मत्र ९ते ११ अखेरपयत तीन दृष्ट दिले आहेत, त्यांना अनुसरूनच 
१२ व १३ या मलत आत्मतच्छाचं वर्णन आ आदे; व आत्मज्ञानाचं अक्षय्य. 

समाधान दं कल सांगितङं अदि. दयी सर्व॒विवेचनपद्धति मायावाद्ाला मर्छीच 
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जुनण्यासारखे नाही. रज्जुस्पसारन्ञे श्रमात्मक टष्टांत श्रुती धेतलेले नार्दति. 
अभि वायु व सूर्य यांचे टश्र॑त स्वप्रद्ंतास्तारखे मायामय नार्हत. त्याचप्रमाणे 
१२व १३या दोन मेतांतील स्वरूपवर्णन देखौल माथावादासर अनुसरून केले 

नाही. दशरत व दाश्रन्त मायावादाच्या विस्द्ध आहेत. ब्रह्मप्रक्ृतिवादाची पद्धति 

मुडकोपानेषदाच्या उपसंक्ारांन सविस्तर वर्णिली अहे. एकाच खत्तिकेपासून अनक 
ग्रकारर्च पात्रं उत्पन्न होतात वव्यांचा व्याब्रहार्कि उपगरोगही नानाप्रकारचा 

असतो यावरून पात्रं निरनिराी असली नरी, मरत्तिका एकच आहे असं ठरते. 
तद्र एका ब।जतच्वापासृन नानाप्रकारची स्ट उत्पन्न न्चाली अह म्हणून जग व 
आत्मा द्यांम्यै का्यकारणभावसबध मानणं अपरिहायच असते. काय।च्या 
दश्री काद! सापेक्ष कल्पनां चा संब्घ ब्रह्मतत्वारीं जोडावा रागा तथापि तह 

- सर्यासारखं त्यापःसन अल्प अस्तं नवनव्या मलत्ांतीर अप्रीच्या टष्टान्तार्ने ग्रकृत्ति- 
यादाची उपपत्तीच सुच॑विरी आह. या सवं प्रकरणाचा सुक्ष्म ट्या विचार कल्य! 

श्रुताला मायावादं मुधीच अभिप्रेत नसून प्रकृतिवाद् ( व्रह्मवद् ) पृण अभित्रत 
आहि, असंच सिद्ध होते. 

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश््य परम सलम्। 
कथं नु तद्धिजानियां किम भात पविमाति चा।|१४॥ “ 

(यत् )जनिरदेश्यम् परमम् सुखम् तत् एतत् इति मन्यन्ते(धीराः)। तत् कथ- 
म् नु विजानगिाम् किम् उ भाति विभाति वा) 

| ज अगुखिनिदरान ] दाखवितां भेण्याजागं नसन निरति 
खय अआनेदस्वरूप आह, ते हं श्हणजे अनुभवसिद्ध असं ब्रम्ह 
होय, अस [ज्ञाना] मानितात. त मला | नाचकेताला] क्च कललः 
आणि तै जव्यक्त, [तेजोरूप] आहे फिंवा उयक्त [प्रकाञ्चमय] आहः 

या मन्रांत नचिक्रेताचां प्रश्न आह, पण तो केवर मलांतील शब्दरचने- 
वरूनचं ओढ्खावा कागतो. प्रक्नसुचक शष्द् आहेत, पण प्रश्न नचिकेताचाच 
कञशावकून ‰अ« कोणं विचारध्यास व्याला तकर्म उत्तर द्या कगेट. सर्व 
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प्रकरण यमध्म वर नचिकेत यांच्या सवादार्चैच असल्यास त्यांतील एकादा श्र्न 
निनावी असला तरी तो प्रष्टयाचा दह्यणजे नाचेक्रेताचाच असला पाष्टिजि, असें 

अनमान करण्यास हरकत नाही. 

आत्मतत्वाचं रान्दांनीं वर्णन करिता यन नाही, म्हणून दयाला अनिरदइ्य 

अरसं म्हणतात. आत्मतत्व अनिरद्दय असर तरी त अजञय नदीं अक्षम्य सुख 

हं आट्मतत्वाच स्वरूपच आदे, म्हणून तो आनन्दस्वरूप आत्मा अनुभवगम्य 
आहे, असं विद्रान् लोक समजतात. तै आत्मतत्व तेजेरूप क्तवा प्रकाशक असें 

आहे काय, आणि त्याचा सामान्य किंवा विहोष प्रकाडा कसा ओन्खावयाचा, 

है आपणास समजल्यासर मी व्या आद्म्याचं विद्ध ज्ञान सपादन करण्याचा प्रयत्न 

करीन. मला त्या आत्मस्वरूपाचा अनुभव कसा मिग्ट ! असा नचिकेताचा प्रन 
आद. 

न तन्न म्य भाति न चन्द्रतारकं ~. वद्यन( भान्ति करते।ऽयमच्चिः। 
तमव भान्तमन भाति सवं तस्य भासा सबेमिद् विमाति ॥ १५ ॥ 

तत्र सर्य; न भाति, चन्द्रतारकम् न (माति); इमा विश्यतः न भान्ति 

अयम् अग्निः कुतः ? भार२मू् तम् णव सवेम् अनुभाति, इष्टम् सवं तस्य भासा- 
विमति । 

तेथं [ ब्रम्हतत्वाच्या यिकाणीं ] सये, चंद्र व तारका प्रकारा 
पाड शकत नदह्तः; द्या ।वजादय "कराड पाड कत नाहीत मग 

[ लौकिक | आधे काटरून [ प्रकाडा पाद् शकणार | ६ स्या 
स्वयप्रकाञ्च ब्रम्हतव्वाच्या तेजानैच हं सवे प्रकाशित होते; आणि 
त्याच्या पकासामटठेच हं स्वे [विश्] दृग्गोचर होते. अथात् ब्रह्म 
ह स्व्यप्रकाडर व सवं तजाच उगमस्थान अह 

ज्ञान हैव आस्म्या्च स्वरूप असून ते स्वानमगरर्नेच जाणाक्याचं आष. 
मनुष्याखा ज ज ह्यणून समजते, व्या सर्वार्चै आत्मा हँ अधिष्ठान आहे. म्हणून 
भान ज्ञान स्वरूपा्नेन भात्मानुभव प्राप्त हेतो. “आर्षः नक्षत्र चद्र, सूर्यव 
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विदत् द प्रकाङाक ह्वा न।त्यानं ज्ञानाची साधनं हात. पण द्या स्वाना आत्म- 
तत्वापासनच प्रकराङ मिक्तो. ह्यणून आत्मा स्वयंप्रकाश अदि, याच्या प्रकाशानैच 
हँ सर्वं जग प्रकाशित ज्ञाठं अहि. अतःकरर्णातील ज्ञानरूप प्रका देश्वीर मटम्या- 
चाच अक्तल्याभृढें सवेदनेचं मन्ड स्वरूप हेच आत्मतत्व हाय. तं समजल्यानं मनु 
व्याचें ज्ञान पूणा हाऊन तो कृतार्थ हतो. परंतु मनुष्याला या आत्मसवेदनेचं जं 
भान ( ज्ञान ) होत, ते सामान्य स्वरूपाचे आहे कीं, विष स्वरूपाचं आहे ! 
आत्मा सर्व प्रका्चक आहे खरा, पण त्या आ्म्याचा स्वनंत्र अनुभव मनुष्यां 
कसा सपादन करावा १ असा या मतांतील अ्थीचा मागील १५ व्या मत्रर्तील 
प्रश्चाक्चींच सवघ सप्रजावा. या देन मंत्रांत मिद्ून आत्मभानाच्या प्रश्नाचा उष- 

ग्यास करून ही द्वितीय वदा समाप्त केली आह. 
म्रेथं ( द्वितीय अध्यायांतील द्वितीय वह्टौ ) पांचवी वहा समाप्त क्षारा. 

दितीय अध्यायांतीठ द्वितीय बह्लोचा सारांश 
ह्वा वहात पधरा ऋचा (मन्न) आहित. आत्मा व ह्या रारीरसेस्थतील इतर 

तल् यांचा सबध दाखविणहयाया वछछेतीर प्रतिपादनाचा मख्य विषय आह 
मानवी हरीर द अत्म्याचें वक्ततिस्थान असं तरी, आत्माया डारीरामभ्य एकादा 
बिन्हाडकरूप्रमाण किंवा वमज्ागेत उतरख्ल्या एकादा उतारूप्रमा्णं राहात 

नसून तो या डारीरांत चालक व प्रभ या नाव्यानें रहात आह. इारीराला नगर 
असे मानल्यःस आत्म्याला नगराधिपति म्हणणे ओधारनच प्राप्त होतें. भाटम्याचें 
हैँ स्वामित्व लक्षांत धन इरीराकइन द्याच्या सेवेच अनुएरान धडल्यास मनुष्य 
स दुःखांतून मक्त हातो असें पहिम्या मत्रांत सांगित्टं आह. आत्मा हा अधि- 
पति म्हश्त्यावर लयाची सेवा करणारा सेव्रक कोभीतरा दुसराच असला 
पाहिजे तरच स्याच्या सेवेचै अनुष्ठान सवकनं कर्व असं 
म्हण्ण योग्य सरल. मानवी शशैरांत हं आत्मसेवेच कर्वृत्व कोणा- 
कड येतं, अस। साहजिकच प्रश्न उत्पन्न होतो त्याच उत्तर असं की, हँ अनुष. 
कर्मत्वबुद्धालाच यावयास पाहिजे. आ!रम्याच्या सांनिध्ये बुद्धीत कृतूर्वक्षक्ति 
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प्रकट होते, म्हणून त्या बुद्धीनं शरारत सर्वं अवयवांना भासम्याची सेवा घडेल 
अस्ञी तजवीज करणा अवदय अहे. आत्मस्पेच हं अनुप्रान बद्धो केढ तरच यवी 
सप्र बेघनांतून मक्त होईल. बुद्धि सवे वैधनांतून प्रकत होणे, हाच खरा मोक्ष 
होय. स्व वेधनांतून मक्त क्ञठेङी। बुद्धि जेवरी भात्मतत्वांत लीन होते असा 
उपनिषदां चा सिद्धंन आदे. त्याला अनृसकूनच श्रना पहित्या मेत्रांत उपदेश 
केला अहि. बुद्धीतील ही कर्व त्वशक्ति ङ़द्ध व पूणपणें प्रकट होण्यास तिच्यामभ्यं 
ज्ञानविज्ञानाचा उदय व्हावा गने म्हणूनच दुसन्या मलांत ज्ञनविज्ञानाखा अनु- 

सकून आत्मतत्वाच वणन के अहि. या मन्राचि तीन भाग अन्रून ्प्टिल्या 
भागांत चार मुख्य देवता सागितल्या अहित. व्याव्रषून देवताकाण्डाच ज्ञान 
अध्याःमटश्र्या अव्यत अवदय आदे असं सुचविर अद्. उपलक्षणाकरितां सामि. 
तलेल्या या चार देवता अगदीच अदय किंवा गुप्त नाददीत, ह लक्षांत ठेवण्याजाति 
अहि. अधिष्टानासुद्धां देवतेच ज्ञान सपादन करावयास पाहिज, असे श्रतीनं स्प 

दराविङं आहे. सूयाच ज्ञान सपादन करावयाच तर त्याच्या मण्डलाचा फिवा 
दयुलोकाचा पूण अभ्यास करावयास पाहिजे. अणि अरस ज्ञा म्हणजे आधि- 
भौतिक आणि आध्यात्मिक विदा एकमेकारा किती निगाडत भित ते सहजच 
लक्षांत येत. बुद्धेत्त९ कालात आमच्या अभ्ययनपपफरल मोठाच खड पडल्यामृख 
भाधिभातिक वियेची अध्ययनपरपरा नष्रप्ाय चार. व्याम ब्रह्मविर्येत या 
दोनी ज्ञानाचा अंतभीव्र होता ही कल्पना किव्येकाना खश देखाल वाटत ना. 
परतु प्राचीन वेदिक क्न! आपल्या योगयुक्त बुद्धान ह तत्व पूर्णपणे जाण 
असल्यामुनं या दानद ज्ञानांचा साधा बेमाटूम जोडलेला त्यांच्या अनुभवसिद्ध 

वचनांतूल स्पष्टपणे दिसून यना. सूर्याच्या मण्डलाचा भभ्यास करावयाचा 
म्हणजे काय करावयाचे याच समर्रक उत्तर आमचेकड कोणाला 
देतां अङि नाशो, तश आधुनिक पाध्त्यपण्डितांना या विषयाच। 
सांगोपांग अभ्यास चालविला आहे. त्याचा माद्िती मिक्विल्यास वश पश्चाच 
उत्तर सहज पिषटण्याजेग अद. मात्र पूर्वमण्डलाचा अभ्यास करणाय्या पाश्वाव्य 
पण्डितांचे अंतःकरणांत रशमात्रही अष्यात्मबुद्धि नाही, ह विंसरतां कामां नये. 
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आमचेकडे अध्याट्मवृद्धे अहि पण आचिमांतिक ज्ञान नार्हः; आभि पशा््यांत 
आधिभतिक जान आहे पण अन्यालवुद्धे मरीच नार्हः. प्राचीन अ।पानेष्रद् 
वाद्यप्राचा काटजीपूर्वक अभ्यास केल्यास आमच्यांतीट आधिमोतिङ्न्ञाना- 
विषयी ची उयेक्नावुद्धि नष्ट होण्याचा समव अहि. आणि दस ज्ञां तर अयना 
आगचिमोतिशज्ञान सपादन करण्यास मच विक्र खागणार नार्ही. व्यावक्शीरिक 
गरजेनं अ।धिमौ तिक ज्ञानाच। आवदयक्रता पटली तत अभ्यासन्ञानाच्या पू्णतस 
त्याची कित भवदयकता आह्, त उपनिषदाच्या अभ्यास्ाखर्तज कके इाक्थ. 
नाह. या दोनही मार्गान आधिभौतिक वियती योग्यता परलो तस्व हिदूच्या 
घर्म्ञील अंतःकरणांत विज्ञानज्ञाल्लास योग्य स्थान मम्ल, आणि हिंद् समाज, 
सर्वर्मण उन्नतीचं रिख गांटण्यास समथ होईल. 

दुसन्था मव्राच्या दु्तन्या विभागांताल वणन मानवी समाजास अनुलक्षुनच 
आहि. या अर्थार्नेच नृषद् या पदाचा विचा करावयास पाहिजे. या विभागांतील 
ऋतसत् या पदाचा ` वेदति अस्षणारा अस्ता अथ कांही ठीकाकारां्ं केला आदह 
तो वराच मिक दिसो. या चारही वि्ेषणांवकून समाज, समाजाचे नेतेः 
अगर लोकनायक. वेद् किंवा वैदिकधर्म व माग्वी वद्धि हा चारही परमाश्रयं 
होल, भस दर्दविर आह. दयावरून या विषयाचा ट्ट अभ्यास करणं अद्यत 
अगययाच अहे, असा श्रतीचा अभिप्राय आहे. तिक्षन्या विभागत उपलक्षणानि 
सर्व सचा निर्देश केला अपन ही सव पिंडब्रह्माण्डस्वरूप सषा सत्य व 
व्यापक अज्ञा परमाटम्याच्या स्वक्पांतच समाश्रि प्षाली आद. म्हणून आधिभं 
तिक व आभ्यत्तिमिक दृग्ी्ने तिचा अभ्यास करून मनुष्यानं ज्ञानविज्ञान पूण करावै 

व अशा ज्ञानविज्ञानाच्या योगाने पूष्यरील क्नाठेली वद्धि आत्मौषासना करण्यास 
समर्थं होते, आणि मागील मन्रांत सांगितल्याप्रैनाण नी या आत्मोपासनेच्या 
योगाने स्व वंधर्नातून मक्त व कृताथ होते. 

मल २३ते ५ अखेरप्यैत प्राणज्ञक्तीच्या ऊर््वगामी किंवा अधोगामी 
गतीचा आत्मा श्ाच आघार आहे, त्याचप्रमाणे प्राण्याच्या जीवनक्क्तीला देखील. 
केवलः प्राणशक्तीचाच भाधार नसून तिला आम्याचा देश्वी* आधार सतो, 
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भसं सांगितटे आहे. चवथ्या मेत्रंत देहाचा नाडा श्राल्यानतर जं 
अवरिष्ट राहतें तेच आत्मतत्व होय, असँ सांगितले अष्टे. त्याचा विशेष 
्रलासा करण्याकरतांच £ व ७ ह दोन मंत्र मले भेत. पेकीं सहाव्या मंत्रा 
तीर वाक्य निवस प्रास्ताविक आहि; भाणि स्नातव्या भांत पुनजन्माचै संक्षिप्त 
वर्णन केक आहे. भर्षा स॑क्षिप्त व्णनाखा सहाव्या म्नात अङ्घा स्वतंत्र प्रस्तावना 
करण्याचें काय कारण होरते,भसा साहाजिकच प्रश्न उत्पन्न होतो. मत्र ६ व यार्चमध्य 
पुनर्जन्माच सविस्तर विवेचन करणाच्या बच्याचश्चा ऋचा असाव्यात. परंतु तो 
भाग छ्प्त न्षाखा असल्यामरें दे दोन मंत्र एकापुे एक घेतले भसावेत, भसा 
तर्कं या दोन भरचाच्या अथाचा विचार करितांना मनांत आव्यखेरीज रहात 

नाही. संरोधं प्रयत्न केल्यास या च्रटित भागाचा वेदिक वाद्ययांत कोर्देतरी 
पत्ता लगे असें वाटते. ७ व्या मत्रांत मनुष्याच्या आचारविचाराला अबु- 
सकूनच त्याखा पुनरन्म प्राप्त हाते, असं सांगितर भह. ८ व्या भर्त्रात मन- 
सिक शक्तीचा आत्मा हाच आधार असून तेच त्र्य होय आणि तीच ब्ऋह्यांडाची 
सर्व अतिम सीमा असून त्याच्या पलीकडे कोणी जाऊँ शकत नाही, असें सागन 
हं सषा मतरांचं प्रकरण समाप्त कड आहे. 

, यांत प्राणदा, जीवनसाम्य, पुनजन्म व मानसिकशक्ति या चार विष- 
यांचा निर्देश केला आहे. ह चार तत्व प्राष्यांच्या पिण्डटष्टानँ फार महत्वाचीं 
आहत. ती सवै आत्मतत्वावरच अवलंबून भषित असं सिद्ध करण म्हणजे, 
आत्मतत्त्व हेच एकंदर सृष्टीचं अधिष्ठान होय असँ ठरविल्यासारसं होतें आत्मा 
हा सर्वं सचेतन सृष्टीचा आधार मि, असं भा्तापयैत अनेक शतीनीं सिद्ध कर- 
ष्यांत आले आहे. पण त्याबरोबरच भाधार या नाव्यानें आत्म्याचा सं्बध जसा 
पिण्डाक्षी येतो, तसा तो स ब्रह्माण्डा्ी देखील येतो, असे स्पष्ट सांगर्ण्यात भारे 
आहे. आढन्धा मंत्रांतीरु हेवरर्ची दोन वाक्ये याच अधीर्ची अहित. दही वाक्यै 
पुष्कल विकार्णी भार असल्याने त्याचा . वाक्पमरचारां सारखाच उपयोग करण्यांत 
येते भस दिसते. श्रीमच्छंकराचायीनीं' अद्वैतसिद्धान्ताचें प्रतिपादन के; पण तें 
तितकेसे श्रतीखा संमत नारी, भसा किलय काचा तक ध्रै. प्रस्तुत परकरणासारसी 
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अनेक प्रकरणं श्रर्त।त आख भषित, त्यांचा विचार केल्यास वरीक तर्कं कसा 
निर्मूरु आदे ते कोणाच्या सहज लक्षांत येद. एकच एक अद्वैत ऋय ॒र्हैव 
पिष्डन्रह्माण्डाचें आदितत्व होय. हा वेदिक सिद्धान्त सूरयप्रकाद्यादतकाच. स्पष्ट व 
खरा भप्न तोच आचायौरन भापत्या भाष्य- म्रथांन प्रतिपादन केला अहि. 

मत ९, १० व ११ यांत तीन ट्त दिर भटेत. व्यांतीर पहिल्या अभि 
वबायु श्या दोन दृष्टन्तं एकत्वांतूनच नानात्व करस भरकर होत फिंवा नानात्वाम- 
प्येच एकत्व कसे पष्टावया्च अस्ते तं दर्शविर आहे. आत्मा किंवा ब्रह्मत्व हँ 

सर्वं सृष्टीचै प्रकारक भसून देखी सीच्या गुणधर्मपासन तं कसं अलिप्त * हते 

हं तिसषन्या सूय।च्या दृष्टालनें दाखविले आहे. हाच टष्टंत गीते आखा आहे 
( गीता १३।३३). बारा व तेरा या मलार दष्टान्तावरून सिद्ध होणाय्या प्रमेयांचे 
विवेचन करून सव+न्तयामी, सर्व,धार, सर्वनियामक व स्वंचिं धारणपोषण कर- 
णाच्या सच्विदानदस्वरूपर ब्रह्मतत््वा्च ज्ञान सपादन केल्याने मनुष्याला शाश्वत 
सुखरांतीचा लभ कसा हतो त सांगितलें भष्ि. गीततील साम्यब्मुद्धि वदी 
शाश्वत खुखडांति यांचे स्वरूप एकच अहि ( गता. अ. ५ छेक १८ ते २५. 
र दी. पृ. १६५ ते १७० )* चवदाव्या मललंत मला तं ब्रह्मतत्व कर समज 
फरिवा भीं त कसे ओ ग्खावें, अङा भर्थचिा प्रश्न असन तो नचिकेतानैच विचारा 
अहि भसे स्थमानानें दिसते. परंतु थोडासा सूक्ष्म विचार केत्या्च नचिकेत 
मध्येच दा प्रश्च कां विचारा, या प्रश्राचं समर्पक उत्तर देतां येण्याजे्मे प्रमाण 
तें आढक्न येत नाही. १५ वा मत्र या प्रश्नांतच समाविष्ट केत्यास त्याच उत्तर 
देष्याकरितां पुढीर वच्च प्रकरण सुरू क्षा आदि, असँ म्हणतां येईल. परंतु 
कोणत्या विवेचनांतन दी शंका उत्यन्न ज्ञाली आहे हा प्रश्न शिद्ठकचं राहतो. १४ 

व १५ हे दोनही मैत्र दुसव्या कोणत्या तरी अध्याययातून येथे संग्रहीत केले भसवेत 
अस्त मानि तर त्यांची स्गणति खावतां येत. ब्रह्म ह निरतदायानदस्वरूप भाहे 
असें श्राति सांगते. पण मनुष्या त्याच सामान्य भान ( क्ञान ) होते कीं विरेष 

भान होते, असादा प्रन्न आहे. सर्वभ्रकाकक ब्रह्म हाच मात्मा शेय, भसे 
म्हरल्यानंतर तो भात्मा भाषणां सर्काश्वा हृदयात वास करीत अहे व सर्वानाच 
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स्यां श्षान अदि, असे ओधघानेंच कनूरु कर्वे रागत. हे ज्ञान सामान्य सरूपाचें 
आहे की विशिष स्वरूपाचे आहे, किंवा दन्द प्रकारचे भाहे !? हया प्रश्नाचा 
विचार करण अर्व्यैल अवदय आहे. कारण, आस्म्या्चं ज्ञान मनुष्याला जर स्वभा- 
वतःच असे, तर शाघ्रांची कांहीच जरूरी नारदी असे म्हणण्याची पारी येते 
बर, मनुष्याख आत्मज्ञान मीच नपते असँ म्हणावे, तर रदी अनुभवाच्या 
विर्द्ध ठ्य. मी दी संवेदना ( अहमप्रत्यय } असल्यावांचून प्राणिमात्राच्या 
रिकाणीं प्रकृ्तीच सभवत नाही. शुद्ध अहमप्रत्ययांत भात्मस्वेदनाच पारपूणी 
भरली असल्याने मनुष्यास् आत्म्याचे ज्ञान मर्ढ[च नसर्ते, असँ मानतां येत 

ना. यावरून अतः तरी मनुष्याला आत्मज्ञान स्वाभाविकच असतं असं निर्बि- 
वाद द्ध हति. मनुष्यार्चैे है निसर्गसिद्ध आत्मक्षान सामान्य 
स्वरूपाय अहि कां विक्ेष स्वक््पा्चे अहे, श्या प्रश्च्चँं महत्वं 
आतां सहज लक्षांत येष्याजोगें आहे. मेत १४ चव १५ ह्यांतील 

अनुक्रम बदला असता, म्हणजे १५ वा भत्र अल्िकडे धेऊन १४ वा मंत्र 
दवद धातला असता तर, प्रश्नार्च स्वरूप अधिक सुखम स्चाङ अस्ते. ते कसी 
असद तरी, रोवय्च्या ह्या दोन मंच्रांल उपस्थित केटेला प्रश्न वेदान्तज्ाख्रान््या 
टन, अव्यत महत्वाचा अष यात इका नाही. शाछ्रांतीर एक जिन्हाल्याचा 
प्रश्न उत्पन्न करून ही वष्टी समाप्त केली अहे, हा प्रम्तुत मत्राचा विहोष लक्षांत 
उेवण्याजोगा आहे. जीवात्ना व परमात्मा यांची स्वरूपे व त्यांचे ताच्विक एेक्य 
पूर्णपणे समज्यानैच मनुष्याखा शाश्वत खुखश्चाति किंवा साम्यजुद्धि प्राप्त होन 
मानवै जीवित पू हरते व अदी पूणता संपादन करण्याचा प्रत्येक मनुष्यान भवस्य 
प्रयत्न करावा, असा श्रतीचा उपदेदा आहे, 
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अध्याय दुस्तर. 

[ ३. 
भागीर वह्टीच्या रवर आतमभानाच्या सामान्य व॒ विशेष स्वरूपां. 

विषर्य। प्रश्न उपस्थित क्चाला आहे. त्याचं विवे चनपूर्वक उत्तर देणे हा प्रस्तुत 
ब्रह्लीचा प्रतिभय विपय भष्ि, बहुतेक यी ङाकारंनीं मागील वछोतील १५ वा 
मल १४ व्या मतांतील प्रश्नाका न जोडतां तो स्वतत्र माना आह; आणि चव. 
दान्या मत्रांतीर प्रश्नाचं उत्तर दश॑ हाच या तिसन्था वष्ठीचा विषय होय, 
असँ सांगितले भदे. आत्मभानाची कल्पना मात्र जन्या टंकाकारांता 
चेतरेखी नाह. तथपि * भाति ' आणि ` विभाति ' यां पदांवरून आल्नभाना्च) 
क्रल्पना सहनच लक्षत येण्याजोगी आहे. आत्मभानाचा प्रश्न व त्याचं उत्तर 
मायावादास नीरसं जय्ण्यासारल नार्हा, म्हणून ती कल्पना बाजत टाकली 

भसावी, भसा तक करण्यास हरकत नाही. आत्मभानाची कल्पना किती 
सप्रमाण व सोप्पतिकं आहे, ते पुदीरू विवेचनावरून दिसून येर्ईृलच. 

ऊरध्वंघूखोऽवाङ्शाल पषोऽग्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र तब्रह्म तदेवाभ्रतसच्य त । 
तस्मिह्ोकाः तिताः सर्व तदुनात्येति कश्चन ।। पतद्धेतत् ॥१॥ 

उध्वमूरः अवाकूशाखः एषः अश्वत्थः सनातनः; तत् शुक्रम् एव तव् बरह्म 
तत् अग्रतम् एव उष्यते । सर्वै छोकाः तस्मिन् शचिताः। कश्चन तत्डउन 
अस्येति । एतत् वै तत् ॥ 

उध्वै म्हणजे उच्च (वर ) अथौत् श्रष्ठ॒ आहे मूढ ज्याचे, 
व अवाक् म्हणजे नाच अथात् कनिष्ठ आहेत शाखा श्हणजे खांधा 
फिवा कायरूप स्वरूप याचे, असा हा अश्वत्थ वृक्ष सनातन 
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म्हणजे अनादि आहे. तै ८ वृक्षस्वरूप › वस्तुतः तेजच आदे, तें 
ब्रह्मच आहे व तं अविनाशि तत्वच आहे असँ म्हणतात. सवे लोक 
( चतुरदैख भवने › त्याच वृक्षाच्या आश्यान आहेत. कोर्णहयी 
त्याच अतिक्रमण कृष रकत नाहीं. ८ व्याला सोदरून राहू शकत 
नाहीं.) तच हं ब्रह्म होय. 

या मच्रांतीर परिरं वाक्य थोख्या शाब्दिकं करका गीरतेतील १५ व्या 
अध्यायाच्या प्रारंभी आं आहे. यथे ° मवाक् * असा ङाब्द् असून त्याच्या 
एवजी गोतत ' भधः ` अस्ता शब्द आला आहे. व एषः सनातनः ` या पदि 
एवजीं ‹ अव्ययम् प्राहु : ˆ अरी पदं गःतंत आली अहित . येथील सनातन या 
शब्दाचा अर्थं ‹ सन्यय ` असा गाताकारांना चेतला अहे. वृक्ष म्हटला कीं 
त्याचें मूढ खालीं व शाखा वर अरं त्याची रचना ठरल्ढीच असते. परंतु 
प्रतनं या वाक्यात वणन केलेत्या अश्वत्थ वृक्षाची रचना अगर्दं उल म्हणजे 
वर मूर आणे खाटी क्ाखा अकी महि. येय अश्वत्थ वरक्षाचें रूपक मानवी देष, 
पानवौ समाज व सव्व जग या तिरहीवरद्ी बसवितां येण्याजग अदि. परंतु मंत्र 
त्यीङा या सूपकांत मानवी हारीरसस्थाच विवक्षित असावा भसं दिसते. 
कारण पुल मेततांत जगताचा उद्टेख स्वतश्रपणें केला आदे. परतु गीताकारांनीं 
नगताला अनुलक्षन ह रूपक वपेतखें हि. म्हणून ये्ंही तंच ष्वव, 
असं काणीं म्हरलत्यास तंह मान्य करण्यास हरकत ना. परतु मानवी सष्टोवर 

[ रूपक भधिष् समर्पक रीतीने बरुवितां थते. मानवी जीविताच मृष्ट वर 
प्रणज डाक्यांत असून हात पाय वरे त्याच्या शाखा खारीं भेत. ङपकांतील 
# मृस््य कल्पना सष्टज लक्षांत भरते. येथं “ ऊर्ध्व ' व ' भवाक् ` शब्दांच्या. 
पर्थाची ओढाताण करण्याची गरजच नाट. येथं मानवी सजीव शारीर विवक्षित 
हे, हं लक्षांत ठेवट पादहिज. कदाच्रेत सनातन हयणजे अन्यय ¡कंवा भनादिः 
¡ विदषण मानवी खर्ट कसँ खवतां येई, असा श्रश्न उत्पन्न होई त्याचे 
सर भसं की, जगाच्या कल्पनेकडे ब्ृक्षाचें रूपक चेतरं तशदी भडच्ण येते 
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तिचा परिकर करण्याकरतां कक्ष ठीकाकारांनीं जी एष युके उचविली आहे, 
सीच आमच्या अथीला उपयोगी पडते. व्यक्किश्चः मनुष्य नाशिवंत भस्ला, 

तशे ते समाजल्या्ने रितरा प्रवाहरूपनं अनत्यय रिंवा सनातन भदे, अपं म्हण- 
ण्यास हरकत नाह. व॒या कतयेनमृरच वैदिक घर्माखा सनातन द विदेषण 
रावण्याची नव्या जुन्या विद्धानांची पद्धति शिष्टसतमत ठरते. याप्रमाणे मान 
वी स॒श्रीला अनुलक्षन ह अश्वत्थ वृक्षां रूपक वेतलं, तत ते प्राचीन अर्थ॑स 
विरुद हात नाही सर्व जग अमोवा मनत्री प्राणी असे, याला सनातन हैः 
विशेषण देऊन तो भन्यय किंवा अनाहिं आहे असँ सुवविर अहे. आणि 
त्याखा अश्वत्थ असं ह्यणून तो नाशिवेत अष्ट असंदी दरीविे आहे. 
म्हणजे तो अविनाक्षी असून नाशैवंत महे, असं म्दग्ल्यासारस्ैच होत. दें 
म्हणणें जसो परस्परविसुदध दिस्ले तरी. वर सांगितल्याप्रनणें तो व्यक्तिरूपानं 
( व्यशटिङ्पारने ) नारिवेत आहे; पण समरिरूपानें अनादि आहे, अक्षौ त्याची 
सगति लावता येते. जुन्या टिश्ाकारांनीं य। दोन शन्दापेकीः सनातन या विशे-. 
वणाकडे दुर्छक्ष करूम अश्वत्थ डाब्दवरच अधिक भ९ दिला भहे वस्तुनः अश्वः 
ह एका वृक्षच ( पिपथाचे ) नाव अहे व त्याच रूपक येथं विवक्षित आहे. 
परतु (नश्वः तिष्ठति, म्हणज उदयाजो रिषछठफ़ राहात नह, तो अश्वत्थ 

असा यौगिक अर्थं करून, क्षणमेगुग, भाभासमय, म्हणजे मृग्जलाप्रमाणें केवर 
भ्मात्मक आदे, असे ठरविक आहे. अश्वत्थ काब्दच्या या यौगिक अर्थान हं 
रूपक मायावाहांत बसून म त्राचा सर्व अथ मायाव दृाच्या धेरणामच वरा 
सहि. प्रतु ही मायावादी कल्पना मृ मेतां मुरनाच आभिग्रेत नार. ती कक्त 
भश्वत्थ डब्दच्या यु५भेक अथीवरूनच काटठा सहे. अश्वत्थ है सामान्य (जाति- 
वाचक ) नाम अहे. अङा नामांचा अर्थं करताना यौगिक अर्थाय अवलबन 
करणो बरोबर ना. शिवाय अश्वत्थं राब्दाचा यौगिक अर्थं वर दिल्याप्रमाण 
एकाच प्रकारानें हातो, असं नाही. राताघ्रमी टिकाकारांनीं अश्वत्थ शब्दाचा दुस~ 
राकी एक अर्थं दिखा अहे. तो भसा-- अश्वत्थ म्हणञ पाणी, ( या 
अथीरा व्यान एका कोशाच वचन प्रमःण दिलं आदे. ) या पाण्य युक्त, म्टणज 
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पाण्यादह्लीं ज्याचा सेबेध आष, तो अश्वत्थ. या अर्थान रूपकाची कल्पना वसघाव- 
याची क्ाल्यास पाणी हं सृष्टी मूढ अदे, था श्रतिकल्पनेच्या धोरणाने ता बस- 
वितां येई. परंतु मख्य रूढीचा अर्थं टाकून देउन अथीची अरी निष्कारण ओढा- 
ताण करणै अप्रशस्त भसल्याम्रॐ मानवी सृष्टीवर क्षती पिंपनाच रूपक केलं 
साहे, भसे समजर्णच श्ाख््युद्ध होय. 

मर्त्रातीर पुढीर देन वाक्ये मागच्या वष्ठौताल आढठघ्या मंत्रांत भाले 
लीच आहत. अश्वत्थ ब्ृक्षाच््या रूपकानेच जीवात्म्याचा उचछख करून ब्रह्माङीं 
त्यात तादात्म्य दाखविठं आहे व ज्या ब्रह्मतत्वाचा सर्व न्माण्डांना आश्रय भे, 
साणि ज ब्रह्म दह्ीच सर्वची अतिम सीमा आहे, तं ब्रह्मच जीवरूपं प्रश्ट क्षां 
अदे, म्हणज क्षत्न्न जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्मस्वषट्पच आहे, त्यां्न निराखा नादी, 
भसा या मेच्राचा आभिप्राय भष 

यदिदं किं च जगत्सवं प्राण पज्ति निःसृतम् । 
महद्भ्दय वज्रमुद्यतं य पतद्ितुरख्रतास्ते मकन्ति ॥ २॥ 

यत् किम् निसृतम् जगत् इदम् सवम् श्राणे एजति ।(सः)उद्यतम् व्रम् 
(इव) महत् भयम् (अस्ति) ये एतत् विदुः त अगताः भवन्ति ॥ 

ञे ( जवं ) कां उसन्न क्क जग [ आहे ] ह शव 
प्राणाच्या आधारानच गातिमान चारं आहे. तो प्राण उगारर्ल्या 
वज्राप्रमाणे अत्यत भयप्रद आदे. ज हं जाणतात, ते अ्रेना्ची 
त्रम्हरूप होतात. 

या म््रांत प्राणरूपाने जगच्चक्रं चालविणाच्या ब्रह्मार्चे वर्णन केटं आहे. 
म्हणजे ब्रह्म हं साक्तात् जगच्वालक नसून तें प्रणरूपार्नेच जगच्ालक असरत. 
निर्गूण बरह्मातं क एका भका जं प्रथम सगुण ब्रह्म ज्ञा, तोच जगन्नियता, पर- 
भेश्वर हेय त्यालाच प्रष्वुत मत्रा श्राण' भसँ म्हटले भै. उतपन्न होणारे स्थल 
सुक्ष्म सर्वं ख्पदा्थं या प्राणावरच मवलबून असत्प्त. दथा प्राणशक्कपासरनच 
स सष्टीला गति भिगत सदे. अर्थात् खषटेनियम. ष्च या प्राणङूप परमे- 
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राची आज्ञा हय. तीं मोडत्यास परमेश्वर शिक्षा केल्यावांचन राहात नारी. ता 
परमात्मा केव शिक्षा करणाराच आहि असं नसून, खष्धानियमाचें पूण विज्ञान 
सपादन करून राचङ्काद्ध वतन करण्णच्या ज्ञानी लोकांवर अनुग्रह करणाराहि तोच 
आहे. भयक्त् आणि भयनादान अस्तं या प्राणषूप परमेश्वराचं सामर्थ्यं अहि, 
त्याच्या अयुग्रहार्नेच ज्ञानी लोक मक्त होतात व त्याच्या भीतीमुनेव सर्वं जग- 
च्चक्र निग्रमितप्णे चाद राहत. 

मागील मत्रांत जीवस्वरूपान अ।त्मतत्वाय भान कसते तं दहीविर 

असून, प्रस्तुत मेच्रांत ब्रह्माण्डांम्यै जगच्वालक प्राणङक्तीच्या क्पानं त्याच 
ब्रह्मतत्व,चं भान कसे हर्त, हँ दशविल आदे. मी या कल्पनेचा भ्हणज “अहम् 
प्रत्ययाचा सृक्ष्म विचार केला अस्तां, भी या प्रत्ययाला आधारभूत अस्केली 
आत्मसवेदना सामान्यपणं समजते, त्या प्रमाणेन्च या सृष्टीचा सूक्ष्म विवार करीत 
असतां तिच्या मृब्छदी अस्केल्या प्राणतत्वाचीदही बरोबर कल्पना करतां येतं 
प्राणतत्व हं ब्रह्माचं पिच रूपांतर अषव्यामुदढे प्राणतत्वावरोबस्व ब्रह्मार्चही 
साम(न्य ज्ञान सहजच होत. याप्रमाणे पिण्डब्रह्मांडावकरून आत्मतत्वाचं सामान्य 
भान कसे होते, ह या दोन म्रांत श्रतीनं दर्दीविले अहे. 

भयाद स्यार ष्तपाति भयात्तपति सूथः | 
भयद्विद्रश्च वायुश्च सत्युधांवति पचमः ॥३॥ 

अस्य भयाद् जशभ्भस्तपति, (अस्य) भयात् सूयः तपति (अस्य) भयात् 
इद्रः वायुः च पचमः गरव्यःच धावति। 

ह्याच्या [ प्राणरूप ईश्वराच्या ] भीतिम॒टेचु अभि उष्ण 
राहतो, ह्याच्या मयानच सूय प्रकाशतो. ह्याच्या भयानेच मेष 
वायु, व पांचवा मृत्यु (यम ) हे आपापटी कामें करितात. 

या भेत्रत अग्नि, सूथ, इद, वायु व यम या पांच देवतांचा उदेव केला 
आष. सष्टीसापथ्यची ही सांच रद्रस्थर्निच होत. पुथ्वीवरील प्राणिखष्टीखा 
अवदय अप्षणारी उष्णता देणारा अब्भिप्रकाञ्च व॒ जीवनसामथ्ये देणार 
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वही तिसरी करोर्पनिषद् । 

सृथ, जलबष्टौ करणारा इद्र, असंख्य वायू बनलेले वातावरण 
व॒ पदार्थमात्राला शेवटी अर्दय करणारा यमधम ह्या पाँच देवतांवस्च 
सर्व सृष्टिन्यापार अवलबून आष्ेत, शासनीय टष्र्या रुष्टिसामध्यीचे असंख्य प्रकार 
करतां अदे नश, व्याच वशीकरण देव ताकूपानं येयं सगित्टे अहि. तें सथ्ि- 
सामथ्याच्या विविध प्रकारांस विरद्ध भे, असं समजण्याचं कारण नाही. प्राण- 
रूप परमश्वराच्या भीतीनेच हया सष्टिन्यापार नियमितपणे चारा अहि, इतकैच 
यें श्रतीखा सांगावयाचें अहि. 

इह चे दशाकद्वोध्टुं धराकदागीरस्य विस्रस :। 
ततः सर्गेषु लोकंघु शारेरत्वाय कस्पते | ४ ॥ 

शरीरस्य विस्रसः प्राक् इह वेष्ट अशकत् चत्, ततः सगीषु रोकेषु 
दाशरत्वाय कल्पते ॥ 

[ मनुप्य ] जापल्य। शररिचा नार होण्यापूर्वीं [ म्रद्युपू्वीं 
जर [ते ब्रह्म ] जाण् शकला नाही, तर सृष्टीतील [निरनिराच्या) 
लोकामध्ये देहस्वाला पात्र होता, श्टणजे देहधारण करण्यास 
योगम असा होतो. (त्याच्या रिकाणीं मोक्षाची पात्रता येत नाहीं] 

मनुष्यान ब्रह्मज्ञान सपादन करण्याविषग्री दिरंगाई न करतां तँ शक्य तितके 
रखवकर सपादन करावे, असं येथें सां गेतले अदे. ब्र्मक्षानार्वाचून मोक्ष मिण 
क्य नाही. मदप्यजन्म ही मोक्ष मिन््विष्याची अमूत्य सथि आहे असँ सम- 
जून काट्यजीपूव॑क ब्रह्मविच अ'ययन करावे, असा श्रतीचा उपदेशा आदे. ह तत्व 
केनोपनिषदांत अधिक स्पष्टपणे भारं आहे. ( कन ° २।५ प. ४७ )या मश्रातील 
 अङ्कत् ` हैँ पद् छान्दस आहे. व्याकरण दृष्टया तें * अशन्कुषन् ` जसं पाहिजे. 
परतु पंचमगणां्तीरु विकरण नु दहै न लावतां इक् धातू अशकत् 
हं वर्तमानकाख्वाचक धतुप्ताधित वेषण केर आहे. 

यथाऽद्य तथाऽत्मनि यथास्वभ्ने तथा पितृखोके । 
य धाऽ परीव ददते तथागन्धवलोक्ष 
छायाऽतपयोरिव व्ह्मलो$ \॥ ५॥ 
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यथा अदश तथा जात्माने, यथा स्वमे तथा पित॒खोके, यथा अप्सु तथा 
शधर्वरोके छया आतपयोः इव ब्रह्मरोके परिदच्शे इव ॥ 

जसँ मारश्ांत तं निमैठ बुद्धीमध्ये (आत्मदर्शन म्हणजे आत्म- 
साक्षात्कार होतो ). जसे स्वप्रांत (अस्पष्ट) दशन होते, तसं 
पितलोकांत ( अस्पष्ट ) आस्मदशन होत. जसं पाण्यांत दर्घन होतें 
तसं गशधषे लोकांत ( आत्मदशचन होते ). सावी व उन ह्याप्रमाणें 
८ स्पष्ट दशेन ) ब्रह्मलोकात मात्र होर्व. [ जात्मसाक्षात्कार बुद्धी- 
मध्यं किंवा ब्रह्मलाकांत मात्र स्पष्टपणे होणं शक्य असतं ग्हणून 
ह्या जन्मींच तो प्राप्त कर्न पेण अवय आहे, अध द्या मत्रा 
ताद्पये अहि. | 

मार्गल मेत्रांत मनुष्यान देह पातच्या अगेद्रच ब्रदमन्ञान संपादन केर्ल 
नाही. तर तो जन्ममरणाच्या चक्रतून सूरत नाही, असें सांगिनखें अदि. याच 
विषया रं समर्थन या भेच्रांत केर अहे. मनृष्यलोक, पितृलोक; गँधर्वलोक व 
ब्रह्मखोक शा चार लोकांचा टश्रंतासद निर्दह करून व्यापक, मनुष्यं लोकांत 
म्हणजे भनुष्य जन्मां तच पूर्ण आमज्ञान प्रयत्नसाध्य कसे आहे, त दाखवि 
भारे. ब्रह्मरोकां पूरणज्ञान असतें , पण तें प्रयत्नसाध्य नव्हे. कारण पूर्णह्ान 

कञास्यावां चन ब्रह्मलोक प्राप्त हार्णच ङक्य नदी. म्दणून तो साधनकोरटीत य 
शकत नारी. म्हणज ब्रह्मलो कांत साघक्रावस्था असंमत्र्नयच ठरते. मंधर्रलाक व 
पितृरोक हीं देनह स्थानें विरोष प्रकारच्या उपभोगांचीं निद्दीक अदित. लयांत 
मनुष्याखा जापी आभ्यासिक उन्नति प्रयत्नसष^य नाही" पितृटोकीं किंवा गेधरव 

रोकीं असलेल्या जीवना आप्त्या आध्यात्मिक उन्नतीकरतां प्रयत्नव करतां 
येत नाष. कारण कर्मफलखच्या उपमोगांकरतांच जीवाला हे लोक प्राप्त क्षाञ्टे 
ससतात, था रोकांत आत्मभान स्वप्राप्रमाणें अस्पष्ट फिवा पार्ण्याप्रमाणें चचङ 
भसते. भ्रायोन वैदिक वाक््यांन भोगभूमि म्हणून पितृरोकाचेँ व॒ क्रचित् मेध 
खोकार्च॑ही वर्णन यर्ते, याच कल्पनां ची येथें व्यत्रष्था रावली अदे. विषयोप- 
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वटी तिसरी | 

भोगाच्या दष्टं मनुष्य रोकापक्षां पितृरोक किंवा गेधर्वलोक हे क्रष्ठ असल; तरी 
भाध्यात्मिक उन्नतीच्या टन श्वा कोकांचा मरीच उपयोग नाहीं अत्ता श्रुतीच 
अभिप्राय भाद. व्रह्मरोकाचा साध्य रोटोतच समावेश होत असलव्याभुे आणि 
गेधर्वलो्कात व पितृरोकात पूर्णज्ञान प्रयत्नसाध्य नसत्यापु्टे ज्ञानाच्या प्रयत्नाच्या 
दीने मनुष्य लोकच तेवदा रिष्ठक राहतो. मनुष्य जन्मांत निर्मल बुद्धि च 
आटमसाक्षात्काराचं साधन भाहि. ज्याप्रमाणें आरसा मलिन अस्षखा त€ प्रातिबि- 
बही मलिन दिसत. प्रण तोच जर स्वच्छ अक्ल तर जपच्या तसेच प्रतिबिष 
दिसते, याप्रमाणे नितांत शुद्ध क्षाटेल्या बुद्धीत आलसाक्षात्कार होण्यास कोणता 

प्रति ध चिधक राहात नाही. दी मष्ट मनुष्य जन्मांतच शक्य आहे. इतरत्र 
केहि नाही. म्हणुन मनुष्य जन्म ही पूण उन्नति संपादन करण्याची भिनमाल 
सथ आदि, हँ लक्षात डन मनुष्यान ब्रह्मवियेवे काठजीपूर्यक अध्ययन करून, 
अमृतत्व सपादन करावें, असः श्रुतीचा उद्देश अहे. ज्याच्या प्रकाश्चानं सर्व 
चराचर खष्ट प्रकाशित हेति, त्या स्वयंप्रकाश आत्मतत्वाचँ मनुष्याला सामान्य 
क्(न असत. पण नृद्धी जर मरन हात गेली, तर ते आत्मज्ञान अधिकाधिक 
अस्पष्ट दात जात. आणि जर ती आरशांसारखी निम्र क्चाङी, तर मत्त आ- 
त्म्यं विरेष भान होते. या प्रमार्णे आस्म्याच्या सामान्य व विेष भानाची 
मानवी बुद्धीतच शक्यता असतें. याप्रमाणे माीक व्टीच्या शेवटी उपद्धित 
क्षस्य प्रश्नाय श्रुतीनं या ५ व्या मेत्राच्या भखेरपर्यत उत्तर दियं अष्े. व पु 
हौ याच विषया विवेचन चाद्ू आहे. 

श््द्रियाणां परथग्भावशरुदयास्तमयो चयत् । 
पृथगुत्पद्यमानानाम् मत्वाधीसे न चो चाति ॥ ६॥ 

पुथक्् उत्पथमानानां ईन्दियाणां यस् पृथक् भावै उदयास्तमयौच (तव्) 
मस्वा धीरः न शोचति ॥ * 

वेगवेगव्या [ आकाञ्चादि कारणांपासून ] उत्पन्न होणाचया इद्धि 
यांचा जो वेगवेगलेपणा व उत्पत्ति विनाश, [ तो | ओढ्खल्यावर 
बुद्धिमान् मनुष्य सोक करीत नादी, म्हणजे शोकमुक्त दोतो. 

कठोपनिषद् । 
[मे 
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मनुष्य जन्नांतच आट्मज्ञान सपादन कर्णे अवदय भा, अस सि 
केल्यावर तं कसँ सपादन करावयाचे हँ सांगणें ओधार्नेच प्राप्त होते. निरनिरार्ढ 
कारणे दावन श्रतीनें ज्याप्रमाणें आत्मज्ञानाची आक्द्यकता अनेक रितीनं सिद्ध 

केटी आहि त्या प्रमार्णेच आात्मज्ञानाच्या वर्षेत कोणकोणत विषय येतात, तह 
भ्रतीनें अनेक टिश्र्णी सांगितले माहे. आ तम्याच्या तात्विक स्वरूपांबरोबर च 
सृष्टीच्या नानाविध स्वरूपाचे ज्ञान दोणं अगत्यार्चै आहे, असा उपनिषदां च 
सिद्धान्त आदि. म्हणूनच केव ततवज्ञानांवर फिंवा नुसत्या विज्ञाांवर ओौपनिषद 
बरह्मविययी रचना क्चाखी नसून तिची रचना ज्ञानविज्ञनमय अदाच क्लारी अषि. 

प्रस्तुत मच्रांत इद्वियविक्षानाची भावईयकता देविखी आह. निरनिरान्य। 
कारणांपासून इद्वियां चौ उत्पत्ति की होते , प्रसयक्ष इंदियांमध्यं परस्पर भेद आहे 
फिवा नाही, असेरु तरतो कसा ओरलावयाच। ? जाग्रतावस्थमध्यं इद्रियांचा 
उदय होत असन सप्ताधस्थैत द्यांचा अस्त होतो. इद्रियाचे हे उद्यास्त कसे व 
केणत्या कारणान होतात , इत्यादि प्रश्नांचा साघकानें जरूर अभ्यास करावयास 
पादिज.वद्धाीचा विकास होण्याला इद्विय- विज्ञान डाख्राच्या अध्ययनाची अयत गरज 
अदे, असें यर्थ श्रुतीनें स्पष्ट सां गेत अहे. अर्वा्रीन कान्त इद्रियविज्ञान 
शाखांमध्ये फारच उत्कृष्ट भर पडी अहे. ब्रह्मवियेचा अभ्यास करणाच्या साघ- 
कान या अवीचीन दृद्रियविज्ञान शारूग्थांचा उपयोग करून घेणे अत्यत अगत्यार्च 
अहि. दइंद्वियविज्ञान पूण श्चात्यानें इद्रियतिम्रहाचा मार्गम साध्य होऊन आत्मंसय- 
मन करता येत व मनुष्य दुःखम॒क्त होतो. श्रतीरन सांगेतठेले इद्रियविज्ञान 
शाच्राचें हँ फर वाद्धग्राह्य असंच अहि. आत्मसंयमनानें बुद्धि शद्ध हेति व आतम - 
दशनाचा मार्ग खुला होतो. 

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वशत्तमम्। 
क 

सत्वाश्ाघे महानात्मा महताऽउपक्तसुत्तमम् ।1७ ॥ 

इन्द्रियेभ्यः मनः परम्द्, मनसः सत्वम् उत्तमम्, सश्वात् महा च् = १८७११ 
अधि महत. अन्यक्तम् उत्तमम् ॥ 
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वही तिसरी ] केटापनिषद । 

दद्वियांहून मन श्रष्ठ, मनाहून बुद्धि शष्ठ, बुद्धीद्न महत्तत्त्व 
भ्रष्ठ, व महत्तत्त्वाहन अव्यक्त भ्रष्ठ आहे. 

या मल्लांत इंद्वियादेकांचें श्र्ठत्व सांगित आहे. अध्याय १वद्यी ३ मेन्न १. 
यांमध्यै हाच विषय आला आहि. त्थ ददियांपेश्षां विषयत्नष्ठ व विषयपिक्षां मन श्रेष्ठ असे 
तागेतटे अहे. आणि येय विषयांचा उख मर्व्धच न करतां एकदम इंद्रियपिक्षां 
पिन प्रेष्ठ, असे म्हटले भि. ह। मतभेद् ष्ट अहि. जन्या शकाकारांनीं ईदिय 
शब्दाच्या अथौतच विषर्याचा समावेश कलन दानही वाक््याचा समन्वय कर - 
ग्याचा प्रयत्न केला आहे, संहिता, ब्राह्मण व॒ उपनिषदे इत्यादि वैदिक वाड्मय 
एकसमयावच्छेदानें एकाच व्यक्तीच(बरह्मदेब्र)ठिकाणी प्रगट ज्ञां अदी समजुत करून 
घेतली असच्यामुकै जन्या शकाकाराना हौ समन्वयाची ओढाताण करणं भवदय 
वाट भसा. वस्तुतः श दोन भिन्न भिन्न मतं निरनिरान्या व्यक्कतची आत 
ह उधड आह. गाताङ्ञाछ्रानें या दुसस्या मताचाच जवल जवकछ अगीकार केला 
आहे. इंद्वियांदिकाचं श्रेष्ठत्व निरनिराव्या टष्टर्न। सागितरं असस्यामूर्के, हीं दोन 
मर्ते वेगवेगन्धं आदेत असें सनजण्यांत हरकत नाह}. त्यांतील विराघाचा, परि- 
हार कसा करावय्याचा, तं पिल्या अभ्यायांतीर तिसन्या वद्धीच्या दहाव्या 
मेच्राच विषरर्णात आम्ही सविस्तर दाखविङ अहे. येधं॑व्यक्तीचि अंतर््रख 
अभ्यासाच्या दृष्टीने विवेचन चाट. असल्यामर्ढे जाणून वुज्ञन विषयार्यं ग्रहण न 
करतां ईद्िर्थे, मन, बुद्धी असाच कन स्थीक्रारला अहि. सप्व या राब्द्चा मन 
असाच अर्थ प्रायः कला जातो. परंतु ये बुद्धी या अर्थातच सत्र शब्द आला 
आदि, करस अनुक मावरून देते. बुदधीच उगमस्थान जा अहैप्रल्यय, तच मह 
तत्व हय. या महत्वांपक्षां अव्यक्त म्हणजे मृलप्रकृती अस्यत ` सूक्ष्म अहि. 
क पाची लत्वे एकान एक शरेष्ठ व पुष्ष्म अघुन दयां चा साधकान अवदय 
अभ्यास करावयास पाहिजे. , 

व्यक्तात्त॒ परः पुरषः वयापकोऽछिङ्ग पएव च । 

यम् क्ष।त्वा सुच्यते अन्तुर्च तत्व च गच्छाति ॥८॥ 
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उपनिषद्रतनप्रकाश्च- [अ० ररा 

अभ्यक्तात् तु पुरुषः परः (खः) भ्यापकः अलिङ्गः चण्व, यम् ज्ञात्वा 

जन्तुः सुच्यते, अश्रूतत्वं गच्छति च । 

अव्यक्ताहून पुरुष श्रष्ठ [आहे] तो व्यापक व निगणही आहे, 
त्याच्या ज्ञानान पराणी मुक्त ह्यतो व अमतत्व पावते. 

या मंत्रांत पुरुषाचा म्हणजे ब्रह्मतत्वाचा निर्दैशच केला अदि. द्यांत पुरुषाला 
दिलेल्या अछखिग या विेषणाचा विचार करावयास पाहिज. ङग म्हणजे चिन्ह 
किंवा प्रमाण जी षत्. प्रत्यक्ष पाहाण्यनें अनृमान करतां येर्त. म्हणजे धूर प्रत्यक्ष 
दिसत्राबरोबर अभीचै अनुमान करतां येते. धुराचें पत्यक्ष ज्ञान ह अनुमानाच 
(मनुपिरताच ) दिग हाय, असे नेयाथेकोचै मत अदि. नेयायिकांचा हा र्ग 
दाब्दाचा प्रस्तुत अर्थं वाक्यात खीकारणे सयुक्तिक दिषतं.पुरष हा भिग भाहे.याचा 
धर्थं असाक।, तो आओ गखण्याची प्रत्यक्ष अशो खण पुरषाची स्वतंत्र सां पडत नाहा 
दद्रियांपासून अन्यक्तापथेतची पांचक्ष तत्वं मनुप्याला प्रत्यन्त वा अप्रलक्ष॒ बरोबर 
समजतात. त सोहून आ त्मतत्वां ची एकादी निराश्षच सरण स्षमजावी असे तो 
हणे तर तं इवय नाही. पिण्ड ब्रह्मांड हेच आत्मज्ञानाय क्लरं साधन हिय. 
या साधनानें ब्रह्मन्ञान सपादन केल्याने च मनुष्य प्राणी मुक्त होऊन अगरृतत्व 
"पावते, असा श्रतीचा सिद्धान्त अहि. 

न संदर तिष्ठति रूपमस्य न चश्चुषा पयति क्यनेनम् । 
हदा मनीषा मनसाऽभिक्टट्ो य एतद्धिदुरसतास्ते भवन्ति॥२॥ 

अस्य रूपम् सच्छे न तिष्ठति, कश्चन एनम् चदष्युषा न परयति, हृदा 
मनीषा मनसा अभिकटस्षः भवति एतत् यं विदुः ते अण्ताःभवान्ति ॥ 

ह्याच [ आलत्म्याच ] रूप दुष्टिपथांत असत नार्ही, [येत नाहीं] 
कोणीही द्याला डोव््यांनीं पाहू शकत नाहीं, [ ग्हणजे कोण- 
त्याह इद्रियांच्या द्वारं जाणूं शकत नारदी ]तो हृदयस्य शुद्ध बुद्धानिं 
विचारपूर्वैक समजून वेष्यास योम्य अस्तो, [ जाणतां येतो ] 
हं ज जाणतात ते मुक्त होतात. 
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चटी तिसरी ] कठोपनिषद् । 

मागार मेत्रांत पुरुषा दिर्ल्या अर्यिंग या विेषणा्चे येथं विरे 
स्पश्रकरण केर आष्ट. रंग किंवा आकार इत्यादि गुणधर्म आत्मतत्वांत नस- 

स्याम तो इद्रर्यानीं समजत नाह. तथापि आत्मा इदरियगोचर हेत नाही 
म्हणून तो अज्ञेय अहि, अस मात हमणर्तां यावया्च मार्ह. कारण ज्ञानविज्ञान 
सपन्न अशा विवेकरील बुद्धीका आ्मसाक्षात्कार होणें शक्य अहि. बौद्धिक 
भार्म ज्यांना समजते तच मक्त होतात. आत्मा दद्ियग्राह्य ना. पण बुद्धिम्राह्य 
अददि. हा बुद्धिवादाताल प्रधान सिद्धान्त ( स्थूण।निखन ) खेटा हलवून बन- 
कट करण्याच्या न्यायाने श्रतीन येथें पुनः सांगेतला आ. हदा, मनीषा 
व मनसा हीं तीन पदं जवन्जवक एकाच अथर्वी दिसतात. तथापि ज्ञान, 

विज्ञान व विवेक या अथीं द्याची संगति खाव्रता येत. 

यदा पचावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सदह । 
बुद्धश्च न विचेष्टति तामाहुः पगमांङ्गतिम्।॥ १०॥ 
यदा पंच जानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते - बुद्धिः न विचेषतिच ताम् 

परमाम् गतिम् आहुः। 

उ्या स्थिर्तात पांच ज्ञानद्विये मनासह स्थिर होतात, व 
बुद्धि चचल असत नाही, तीच परमगति म्हणजे श्रेष्ठ स्थिति 
होय असं श्हणतात 

सहाव्या मन्नांत इद्रियविन्नानाच मत्व दाखवून शुःखमृन्तं र्णे, हे 
त्याच कल सांगितर आ. त्याच विशेष सखष्टकरण याव पुदढीरु भत्राति 
केके आ. इद्रियै, मन व बुद्धि यांच ठ्कार्णीं पूणं स्थेयं उत्पन्न क्षाटें, म्हण्ज 
त्याच स्थितीला परभगती मसे म्हणतात. दद्रियां मध्ये स्थैर्यं उत्पन्न हो म्हणजे 
विषयांचे बाबर्तीत त्याचे ठिकाणी राग द्वेव इत्यादि विकार उत्पन्न होतात. षव या 

विकारामें इद्रेयांचा स्थभाव प्रायः उच्छखरु बनलेला असतो. या उच्छ्र भन्ञा 

ददियांच्या ताव्यांत दुबु ्ञाठेँ अते मन सह जच सांपडतें. भणि विवेकशान्य 
बुद्धी देख्लीर यांरयांतच सामील होते. भदा ह्या इद्रियाधीन व्तीपे मघ्नवी जीवन- 
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रम प्रमादज्ञीर व दुःखक्रारक होतो. मनुष्याने न्ञानविज्वानपू्वक प्रयत्न केखा, 
तर इद्रियविज्ञानराघ्रादिकांच्या सहायार्न इंद्रियनिग्रह कसा करावा, रह त्याला 
बरोबर समजते. व इद्रे, मन व बुद्धि यामध्ये स्थे उत्पन्न करण्याचा त्याला 
भ्यास करतां येलो.व कठ०१।३।१ ३या मंत्रांत सांगितल्याप्रमा्णेँ व्याच आत्मसय- 
मन करमाक्रमान् पूण हेते. इद्वियें व अनतःकरण यांतील विकारवशता ज्या माना 

कमी हत जति, त्या माना ती प्रसन्न हैत जातात ( गीता अ. २।६४ 
रहस्यदीपिका पृ. ८० ) अन्या पूर्ण प्रसन्नावध्थेलाचव गीर्तेत साम्यावस्था 
किंवा ब्राह्मी स्थिती असं नांव दिर अपन प्रस्तुत म॑त्रांत तिलाच परमगती असे 
छ्यरं अदे. कारण बुदधीच॑ द अस्युच स्थिती सपादन शणं हे प्रलेक मनु- 
ध्या आद्य कर्वन्य होय, भसा श्रुतीचा अभिप्राय महे. 

तां योगमिति मन्यन्ते {स्थिराभिद्धयघारणाम् | 
यप्रमत्तस्तदा भवाति योगो हि परभवाप्ययो ॥ ११ ॥ ` 

ताम् स्थिराम् इच्धियधारणाम् योगम् इति मन्यन्ते, तदा अभ्रमत्तः भवति 
हि योगः प्रभवाप्ययौ । 

त्या स्थिर अरा इृद्रियधारणेला यांग असे समजतात, त्या 
योग स्थितीत ( मनुष्य ) पूणे सावध असतो. कारण योग' हा 
उत्पत्ति विनाश ८ जमाव ) स्वप अघतो. 

` ह्या मंत्र योगशाल्नाच्या टन भवत्यत महत्वाचा अहे. सवं ॒चित्तकर्तीचा 
निरोध म्हणजे योग अही पतंजली ऋषीनीं योगाची त्याख्या केटी अहि. योगाच 
हं क्षण अष्यंगयोगांतील समाधी कागू पडण्यासारखें आहे. व ॒पतंजरीच्या 
टष्टानं सासन प्राणायामादि साधनानीं प्राणां चा रोध ककन, मस्तकांतीर सहखदल- 
श्क्तावर, प्राणासह चित्ताची स्थापना कर्ण, हाच मख्य समाधी होय. अशा 

्ररारचा समाधि दच पातंजर योगज्ञाखराचं मृख्य साध्य अदि. या दषटरनेच पते- 
जीन योगाच लक्षण केठे महि. प्रतु भरस्तुत म॑न्रातीर योगाच्च लक्षण पतंज- 
खीच्याः योगी जुढभ्यासारदे नाही. जुन्या टीकाकारानीं पातंजर योगाच 
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लक्षण स्वीकारून १०व ११या मेच्रांतीरु र्थं जावण्याचा प्रयत्न केला भाद; 
लयामृढ प्रस्तुत मलञांतीरु अप्रमत्त हें पद् त्यांना फारच नडं आह. कारण 
पातंजर योगात मान्य केलेल्या समाधिग्थिर्तीत अप्रमत्त किंवा प्रमत्तपरणा 
सभवत नार्ही. विषय व तज्जन्यवरत्ति यांचा संन स्स्व तोटून टराकल्यावर 
अतःकरण सावध असर्त, ह म्हणणे व्यथं आदह. अश्चा समापिस्थिर्तीत अतः- 

करणाच स्वरूपावस्थान हात, म्हणज अनतःकरण आन्म्याक्ती एकरूप होऊन जाते. 
त्यावर तं अंतःकरण सावध असतं, भसँ म्हणणे सयुक्तिकं नारदी, म्हणून 
अतःकरणाच आलम्याद साया एकरूपता हाच त्या अतःकरणाचा स्ावधपणा 

होय, असा काही जन्या टीकाकारांनीं खुलासा केला आहे. इतकी ओ।ढाताणः 

ककन देखील, 'प्रभवाप्ययौ' या इाव्दांचा अर्थ देखील जख्त नाही तो ना्हच. 
प्रभव म्हणज उत्पत्ति आणि अग्यय म्हणजे विनाश अपाया शब्दांचा अर्थ अहे, 

समाधिस्थिर्तीत अतःकरण आस्म्यारीं एकरूप त्यावर उत्पत्ति विनादा कोणाचे 

होणार ? आणि नाव तर व्यांची जाणीव समाधिमम्न अंतःकरणाला रवा 

आस्म्याला की होणार १ इतका सर्वं धोटागा असून देखील ` योगशचित्तव्रति- 
निगेधः ' ह्या पतंजरीच्या योगलक्षणाखाच ह्या दोनी मलाचा अर्थं जुच्वावयाचा 
असा श्राचीन टीकाकरांचा निश्चयच दिक्ततो. म्हणून मंच्राचा वाक्यार्थं अगदीं सोपा 
व॒ सरव असून देखीर त्यांना बन्याच टिकाणीं किष कल्पना कराव्या 
लागल्या अहित. 

इदयं, मन व वृद्ध यांत पूणं स्थेयं उत्पन्न च्चा म्हणजेच दद्धियधारणा 
पूर्ण ज्ञाटी असं समजार्व. आत्मसयमनाच्या योगाने उत्पन्न क्षञेव्या या साम्या- 
वस्थेमर््यं सावधानता भरपूर असते. अदत सावघपणा हाच बीद्धक विकासाचा 
एक विशेष आहे. असा सावधपणा आल्याक्ञेरीज योग प्ण ज्ञाखा असे म्हणतां 
यावयाच नाही. अत्येत सावधानता दीच योगाच्या पूर्णत्वाश्ची खशे खण अहि 
कारण या योगस्थिर्तीत देवौ संपत्तीचा ( सदूगुणांचा ) प्रभव म्हणजे विकास 
हात असन आसुरी संपत्तीचा ( दु्गृणांचा ) अप्यय इहणन नाश होत असतो. 
दांघानेवारण व सदृगुणस्षवधन हेच या योगाच खरं स्वरूप अहि गतिंतीर 
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साम्यबुद्धाच वर्णन प्रस्तुत मच्रा्ञा अगद ततातत जुरण्यासारसं अदे. मात्र 
योगाच हं स्वरूप कर्मयोगालच पोषक आहे. ते मायावादी सन्यासमागाला 
पोषक तर नाहीच पण उल्ट अत्यंत बाधक्च होर्त. पातंजर योगाच स्वरूप 
मायावादाला बहूुतेक जुकण्यासारखं असल्यामुक, प्रस्तुत भवराचा अर्थं ॒पातंजख 
योगों जुख्वण्याचा प्रयत्न केखा नसेक ना, अक्षी हका आल्या वांच्न रहात नाही. तं 
करसंही असँ तरी कठोपनिषत्कर्यौखा पातंजक योगाच स्वरूप अभिप्रेत नसून, 
बौद्धिक योगाच स्वरूपच या मल्लात अभिप्र अहि असे निर्विवाद सिद्ध हैत. 

नैव वाचा न मनसा पातं शक्योन चक्चुषा। 
अस्तीते ठवताऽन्यत्र कथ तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 

(सः) व्चा एव न, मनसा नः चष्टुषा न प्राप्तुं शक्र्यः। तत् अस्ति इति- 
बरुवतः अन्यत्र कथम् उपरम्यते । 

( तो आत्मा) वाणीनें, मननं व॒ नेत्रादि दद्रियांनीही 
पराप्त होणें शक्य नाही. तं आहे असं ब्हणणाय्यावांचन ( आस्ति- 
कावांचून ) त ( आत्मतत्व ) इतराखा (नास्तकांखा ) कस उप- 
लन्ध [ ज्ञात ] होणार £ [ अथात् हाणार् नाही. | 

[ सहाव्या मेत्रापास्न बारान्या मन्ञाच्या अखरपयेत पारमार्थिक उन्नतीचा 

माम सांगितला आर. व्या मार्गाविषर्थी प्रवृत्ति उत्पन्न हेाण्यास कोणत्या प्रकारची 
मनस्थिति कारण हेति, हँ प्रस्तुत मलं सांगत आहे. वागादि कमेद्धियै, चक्षु- 
रादि ह्षानेद्रिये, किवा मन दीं आत्मज्ञान संपादन करण्यास स्वतंन्रपण असम 
असतात, किंबहुना आत्मज्ञानाचा ग्रयल करण्याविर्यौची प्रत्रा देक्षार त्यांच्यांत 
उत्पन्न हात नाही. कारण पदार्थाचे गुणधम समजल्यावरच तो पदार्थं ग्रहण कर- 
ण्याची इच्छा म्हणज प्रतर्ति किंवा व्या "पदार्थोचा याग करण्याची तयारी म्हणजे 
निदत्त मन इत्यादिकाम््यं उत्पन्न होते. आत्मतत्व हैँ निर्गणच असल्यापकं, व्या 
विषर्ीची प्रत्रत्ति द्रियादिकांमध्यं उत्पन्न हेण अशक्यच असतं; म्हणून, 
सद्वस्तु हंद विश्वाचे मूक आहे, आणि त्याच्या ज्ञानानं आपं खरं कल्याण हिईल 
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अदी ज्याची दढ समजूत म्हणज श्रद्धा असते, व्याखच या आल्मत्तत्षाचा काभ 
हणं ङक्य असरत. यावरून अचा प्रकारयी प्रद्धाच मनष्याला उन्नरतीच्या मागाकिडे 
जाण्याची म्रग्ा्ति करते, वुद्धिवादांत आभी श्रद्धेव अपेक्षा अन्तते. श्रद्धायुक्त 
बद्ध अभ्यासपूवक वेचार करू खागका, म्हणज मग तिला श्रद्धची गरज उरतं 

नादा, असं ठरते. | 

खस्तीत्येवापटन्धव्यस्तत्वभविन चोभयोः । । 
अस्तीत्यवोपलब्धस्य तस्वभावः प्रसादति ॥ ३३॥'“ 

जस्त इति एव उभयोः तत्वभावेन च उपरञ्धभ्यः। आसति इति एव 
उपरुडङ्चस्य तत्वभावः ग्रसादत। 

आत्मतत्व आदं अरा समजुतीनं ८ श्रद्धेनं ) आणि काय व् 
कारण यांच्या तत्वजिज्ञासेन, आत्मघंशोधन करावे. आत्मतत्व 
अह् जसं चमज्न ञात्मसश्ाकन करणा्याटा आस्ष्याच ताक 

स्वरूप निमेकपणे दिसतं 
या मत्रा श्रद्र्च व॒ तत्वजज्ञासेचदही महत्व सागितं आदि, श्रतींल। 

आभग्रत असलल। श्रद्धा अत्यंत मयादित असन ता बद्धिवादाला स्रव पोषक 
अरीच आहे. कारण आस्म्यावर धद्धा ठेवून त्याचं नुसते ध्यान करीत बसण्याला 
श्रतीन सांगितलस नार्ह!. आत्मा आहे, अस नसनं वुद्धीला वाटर तर तेवच्यामं 
काम भागतं नाहं. व॒द्धीला आत्मतत्वाचा साक्षात्कार ब्हावयास पाहिजे, द्या 
आटमसाक्षात्काराकारेतांच कायब्रह्य व कारणक्ऋह्य याच जिज्ञासापूर्वक संदोधन 
करणं जरूर अहि. एकाच वद्वलन्वन्पमनू" है छेच कार्यं कस बन आदे, 
याचा अभ्यास करण, हाच विज्ञानङाघ्नाचा अभ्यास हाय. आणि सृष्टीच्या 
अद्दिकारणाचा अभ्यास करण, हंच आत्मज्ञान हेय. ह्यावकून श्रद्धला जिज्ञासा व 

ज्ञनविज्ञानाचा अभ्यास ह्यांची जोड असेर, तरच तस्वभाव प्रसन्न ह्रल, म्हणज 
आत्मसाक्षात्कार हई, असं येथे श्र॒तीन निक्षन सांगिनर आदे. श्द्धापूर्वक 
भा त्म{चितन करण्यानच भ।त्मसाक्षात्कार होतो.व्याछा सष्िशाल्राच्या भम्यासा्ची 
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गरज लागत नार्ही, अशी कित्येकांची समजून असते. परंतु ही समजून वैदिक 
सिद्धान्ताच्या किती विरुद आहे हँ प्रस्तुत मत्रावरून सहज लक्षांत ये वेदा- 
न्तशाघ्रांत श्रद्धा व तत्वससरोधन द्या दोहा ची सारखीच आवदयकता मानठी आहे. 

परतु अ्वीचीन कालांत सह्ोघनपिक्षा श्रद्धेखाच अधिक महव येत गेलं दहा 
गोष्ट ओ)पनिषट् ब्रह्मवियेखा बिलकुल समत नाही, हँ अभ्यासकानी लक्षांत ठेव 
जरूर आहे . ] 

यदा सच प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः | 
अथ मर्व्याऽसरतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४॥ 

ये अस्य हृदि श्रिताः कामाः (ते) स्वं यदा प्रमुच्यन्ते, अथ मर्त्यः अग्रतः 
भवति, अत्र बह्म समश्चते । | 

ह्याच्या [ मनुष्याच्या ] बुद्धीमध्य असलेल्या कामना, 
त्या सवे जेब्हां सुद्रन जातात. तेन्हां मनुप्य मुक्त होतो, व यथं 
[ ह्याच जन्मांत | ब्रह्माचा अनुभव घेतो. 

[ श्रद्धा वे जिज्ञासापूर्वक आत्मसंरोधन ह्या साधनांची जितकी अवदयकता 
आहे तितकीच त्यांना स्वार्थव्यागाची जोड देण आवदयक अहि. अतःकरणांत 
खरी त्यागच्रा्ति बाणल्याकाज्नन ज्ञानाभ्यास परिणामकारक होत नाही. दृद्रिये व 
ञअतःकरण ह्यांत उत्पन्न होणास्या उपभागवासना पुनः पुन्हा बुद्धा आपल्याकडे 
खैच्न घेलात. वासनांमुढं होणारी दी बुद्धीर्च। ओढाताण तिच्या विकासाला 
अतयत प्रतिबधक असत. म्हणून आत्मसशोधनाब तबस्व साधकानँं आत्मस्षय- 
मनाचा प्रयत्न करणै अत्यत अगत्याच अषि. अद्धा प्रयत्नाच भतःकरणांतीटय 
वासरनांचा मर नासा होत, आणि व्यक्तिमाहारम्याचा बारीक धुरमासुद्धं नष्ट 
होऊन अतःकरण शुद्ध हर्त. तेब्डांच बुद्धी पारतध्य नार्ह।सं होऊन ती पूर्ण 
निदेधष होते. ह्या सवतत व निर्मढ बुद्धीलाच भात्मसाक्षात्कार होतो व बुद्धि 
देखील ब्रह्मरूप होऊन जते. मनुष्यान शाच्रञ्ुद्ध मार्गान योग्य प्रयत्न केल्यास 
व्याला ह्याच जन्मी ब्रह्मप्राप्ति होणें अदाक्य नाही. म्हणून मनुष्यान आपले ध्येय 
अलतत दूर् साहि, असं मानून भिरादा न होतां मी याच जन्मी ह उन्नतीर्च शिखर 
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गांठान, असा अत्मविश्वास ठेवून उत्साह पूर्वक शक्य तितक्या लवकर मनप्यारनं 
कामास काग असा श्रुतीचा उपदेडा अहि. 1 

यदा सवे प्राभिदयन्ते हदय स्येह ग्रन्थयः | 0 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यतावध्यनुश्शासनम् ॥ १५ || ̂  

इह इदयस्य सवे अन्थयः यदा प्रभिद्यन्ते, अथ मव्येः अदतः भवति | 
गतावत् हि अनुकासनम्। 

येथ [ ह्या मनुप्यजन्मांत ] जंतःकरणाच्या सये गांटी [ जज्ञा 
नाचे गेरसमज ] जेद्हां लुरतील गश्टणजे नष्ट होतील, तेष्ां हा 
जन्ममुत्युशील जीवात्मा जमत [ मुक्त ] होतो. एवढाच श्रुतीचा 
उपदेश आहे. 

[ ह्या मघ्रांत ज्ञनाची पूणता दाखविखा आहे. हृद्याच्या ग्रथी ्दणजे 
सक्ञानामुकं उत्पन्न क्ारत्य। गैरसमजती होत. व्यक्तमःहात्म्य कवा स्वाथ द्या 
सरव विकारांच्या मून कत्पना अहित. अज्ञानावरच ह्या कल्पनांच अस्तित्व अव- 

लबून .अरुत. अज्ञानजन्य गेरसमज्ञतीना अरथी म्हणण्याचै कारण इतकेच की, त्या 
अतिङ्ञय चिवट असव्यामुढं लवकर तुखतही नाहीत व सुरतही नाहीत. निःस्वाथ- 
बुदधीने ज्ञानाचा दढाभ्यास केला तस्च ह्या गेरसमजाच्या गाद भराभर सुद् खाग- 
तात, व ज्ञानाची परिपर्णता हते. श्रद्धा, संङोधन, स्वार्थत्याग व सदायरहित 
पणन्ञान हच ब्रह्मवि तील उपदेशाचे मख्य सिद्धान्त होत. माशदश्क चिन्हा- 
भ्रमाणं मनुष्य ते जागरूकपणे लक्षांत ठेवीरु,तर ह्या उन्नतीच्या मार्गावर।ल त्याचा 
प्रवास बिनचक हेाईइल. ह्या दान तीन भवात वेदान्तशशाच्राचीं मूलत्व सांगितलीं 
आहेत. त्यांचा विचार केत्यास वेदान्तज्ञाखा्ची रचना केवर बुद्धिवादावरच करी 
ल्ञाटी अहि, ते चांगटच लक्षांत येईल, उपनिषदां तीक वेद्ान्ताचा हा बद्धक 
मागे जगाला अद्रईरूप होत भसत्यामदे तो व्यक्तीप्रमाणे समाजास देखील 
कस्याणकारक द असतो ह आतां निरा सांगावयास नको. | 
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शातं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूधोनमभिनिस्खतेका ! 
नयोध्वमायन्स्रतच्वमेति विष्व ट्न्या उत्करमणे भवन्ति १९६ ॥ 

हदयस्य नाड्यः शतम् च एका च, तासाम् एका मूधानम् अभिनिस्छताः। 
तया ऊध्वम् आयन् अम्रतत्वम् एति। तिष्वडः. जन्याः उच्रमणे भवन्ति। 

हदयापास्ून १०९१ नाड्या निवतात, व्यापकं एक मस्तकास 
गेली आहे. स्या [ सुषुम्ना ] नाडनें वर जाणारा जीव अम्र 
तत्वाखा प्राप्त होतो. विस्तार पावलेल्या दतर नाडी जन्ममरणाला 
कारण द्ोतात. [ प्राणारा बाहेर जाण्यास साधन असतात. | 

[ ह्या मेत्रांत हृदयांच्या ना$ची एकदीएक ही संख्या सांगिलली आहे. 
प्रश्नोपनिषद मख्य नाङडीची सख्या दीच धरा अपुन उपनाईडची लक्षावधी 
सख्या मानरी आहे. तथापि एकङएक हया सख्यचे बाबती(त हया दोनी उपानिष - 
दाच बहुतांी एकमत अह असें म्हणण्यास हरकत नही, या मद्य नाईपेकी 

एक नाडा मूरधास्थानापर्यत गेरी अदि. हिलाच स॒घ्रभ्ना असं म्हणतात. ही सुघुम्ना 
नाडो मूर्घास्थानापयंत गेली आहि भसँ न मानतां ती मूधीस्थानापासून निघून 
पृष्टवदांतून उदरांतीख नाड चक्रास येऊन मिन्ाङा आहे. असं समजा," असं 
किलेकांचै मत आह. त॑ कंदी असल तरी अभ्यास्षयागाच्या दीन या सुषरम्ना 
नाडीर्चे महत्व विदेष आहे. ही नाडी ब्रह्यरप्रापयत पांचरी असत्यां तिच्या 
द्रारानँ जाणारा जीवात्मा मक्त होतो. आणि ब।कीच्या नाईीघ्रम्णं प्राणोत्कम- 

णाचा मागं म्हणून अतकाट उपयोगी पडतात. आस्न प्राणायामादि भभ्यास- 

योगाच अनुष्टान करणान्या योग्यालाच माच्र ही सपुम्ना नाडीचः वाट सांपड्णं 
डाक्य असते. अम्यासयोगाचा ह। मा मख्यत्वकरून सन्य।समार्गलाच मिलतो. 
आत्मसंयमनाचं साधन म्दणून बुद्धीवादांते त्याचा अ्माकार केला असला तस 
बुद्धीयोगाच्या टष्टानें व्याल! चिषे महत्व दिं जात नाही. मीताशाच्रंत 
देखील अभ्यासयोगपेक्षां साम्ययोगाच॑ महत्व अधिक दाखविट अहि. ८ गोता < 
श्छोक २५ते२८र्. दीपिकापृ. १८६ ते १८८) 
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मागील मलाच्या अखरपंयैत सिद्धान्त प्रतिषादन बुद्धिवादानंच क्षारं आहे. 
सणि ह्या मत्रापापून म॒ख्यत्वककून शारीरिक भ्रयत्नांवर अवलबून असलेल्या 
भावनाप्रधान योगमागीचै वणन सरू क्लां आहि . हयाचं कारण असं दिस्त की, 
बोद्धिक मागोच कष्ट मनुष्याला स्वभावतःच फार असह्य वाटतात. शाशरिक 
कणर कितीहि पडले तरी ते मनुष्याला परवडतात. पण अतःकरणाच्या दुबं्पणा- 
म बौद्धिक परिश्रम करण्यास अवश्य असखेली मनाची चिकाटी कित्येकांच्या 
अतःकरणांन नसते. अज्ञा दुबल बुद्धीच्या मनुष्यांना थोडा तरी उन्नलीचा माम 
सांपडावा. म्हणून त्यांच्याकरतां योगमा्ाचं कटापनिषद् चे ज्ञेवर्ट योडकयांत वणन 

केर आह्. ] 

संगाष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तराःमा सदा जनानां हदये सनिविष्टः | 
तं स्वाच्छरीरात्परवृदेन्धुजा दिते कां धेय॑ण । 
तं विद्याच्छुक्रमश्रत त ¶वदयाच्छटुक्रम प्रतामिति ॥ १७ | 

अंगुष्टमाच्रः पुरुषः अंतरात्मा जनानाम् हृदये सदा सभे विष्टः जात् इषीकां 
इव स्वात् शरीरात् धयण। तं प्रवृहेत् ! तं श॒क्रम् अरत विद्यात् इति । 

अंगषठप्रमाण [ सष्ष्म ] असा अंतयोमीं अस्तलेला आल्मा 
सवौच्या बुद्धीमध्ये नेदमीं असता. मुज गवता पासून त्याच्या 
अंतगेभौीतोट काडीप्रमाणे आपल्या रररातून बुद्धा सामथ्यानें 
त्याला वेगव्छ करवि. [ दंद्रियादिकाटून तो निराव्डा आटे असं 
जान संपादन कराव. ] तो [ आत्माच ] गृद्ध ब्रह्म होय. तोच 
दद्ध ब्रह्म दोय. [ द्विरुक्ते व॒ इति शब्द समापिद्रौक आदे. | 

[प्रस्तुत मत्रांत विवेचनाचा उपसंहार कला अहि. मानवी प्राण्याच्था हृदया 
मध्ये अंगृष्ठमात्र परमात्मपुखष वास करता, दही अव्यत प्राचीन कल्पना आह. 
तिचा श्र॒तीम्यं अनक विकर्णी उछेख लेखा आढन्तो. सवव्यापी व॒ सर्वच 
आदिकारण भा आत्मतत्वाला अगृष्ठमात्र हँ तर परिमाण करम रगृ पडणार! 
या प्रश्नाचं उत्तर इतक्च की, अगु्टमान्न म्हणजे आंगटाभर. २ मोजमाप 
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आरम्याच नून त्याचं निवासस्थान जं हदय त्याच आहे, असं समज. हृदय 
म्हणजे वुद्धि तिचं स्थान म्हणजे मस्तक किंवा _मस्तकातीरं गृहा म्हणजे एक 
पोकर भागहं अहि. असे पूर्वी अध्याय १।३।१ यांत सांगितटे अहि .अंगु्माच हँ 
या श्िसोगुहेचै परिमाण समजवभसा ाख्रकारां सयुक्तिकं निणय ठरविरा अहि. 
हृद्यांमर्यै वास करणाय्या ह्या सयुक्तिकं चिदूष आत्म्याा वेगे काढावया्चं 
म्हणज दद्व, मन, बुद्धी व अहंप्रत्यय ह्या सर्वौपासृन तो सच््विदानेदस्वरूप 
आत्मा वेगढा आहे, असँ अनुभवनं निःसङयपण्ने जाणावयास पाहिज. हाच 
आत्मसाक्षात्कार हय. ज्ञानाचा हा उत्कर्धबिन्दु सामर््यसपन्न वुद्धिवांचून साध्य 
नाही. हँ ‹ धे › या शब्दान या उपसंहाराच्या वाक्यात स्पष्टपणे दविर अहि. 
यावरून श्रुतीनें आरेनापासून सेवरपर्यत ब्रह्मवियेच॑क्षरवं विवेचन द्या बौद्धिक 
मार्गानिच केडें अहि भसं निर्विवाद् सिद्ध हतं. आत्मततत्वाच्या युथक्करणाला 
दिटेला दृष्टान्त याज्ञिकां्त।ल आदे. याज्ञिक काना दभ तयार करतानां त्याच्या 
अंतभीगांतील एक बारक काडी कार जपून काटा्वी लागते, त्याप्रमाणैच 
आल्म्याचें पृथक्षरण कार जपून करावयात्त पाहिजे अक्ता टश्रन्ताचः अभिप्राय 
आदे. अभवन ओखर जाणरि श्यद आत्मत हव अग्रतस्वरूप व्रह्म होय 
असँ सांगलच हँ विवेचन पूण केडं अहे. | 

ृरत्युपोक्ता नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
च्दयामेता योगावो 4 च छरस्नम् । 

बरह्मपा्तो विरजोऽभूदिसस्य- 
रन्यो ऽप्येवं खो विदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ 

सहनाववतु । सह नो मुनक्त । सहवीयं करवावदे । 
तेजस्वि नाक्धातमस्तु । माविद्धिषावहे । 

उन्डाान्तेः हमानतिः शान्तः । 
अथ नचिकेतः मव्युधोक्ताम् एताम् विद्याम् छस्स्नम् योगविधैम् च 

षटब्ध्वा बह्मयप्राप्षः विरजः विमरव्युः अभत् यः अध्यत्मम् एवंवित् (सः) अपि 
(तथा ) एव मवति ॥ 
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सह नो अवतु, सहनो भुनक्तु । सह वीध्रं करवाव है, नौ अधीतं तेजा 
अस्तु, मा विद्विषावहै । ॐ शाग्तिः इान्तिः शान्तिः 

याप्रमाणे नाचिकेत यमाने सांगितल्टी दही विद्या |[ व्रह्म 
विद्या ] व सपूणयोग मिव्छवून ब्रह्मप्राप्त [ ब्रह्मज्ञानी ] होत्साता 
निर्दोष व मुक्त क्ञाला. जो हं अध्यातमञ्चाख् याप्रमाणे जाणतो 
तोही व्यापमाणेच [ नाचिकताप्रमाणंच |] मुक्त होतो. 

तं ब्रह्म जाग्हां उभयतांचं [गुरु शिप्याच]सरक्षण करो.तं नम्ह 
उमयतांचे पालन करो. आम्हीं उभयतां मिकून पराक्रम [कर्तव्य | 
कराव. आमचे उभयतां च अध्ययन केरेठं ज्ञान तेजस्वी राहो. 
आमच्या उभयतांत द्वेष नसो. [ परस्परांविषयीं गैरसमज उत्पन्न 
न होवो. | त्रिविध तापांची शांति होवो. 

{ प्रस्तुन मत्रांत त्मवियच्या सवादाखा कारणीमूत स्ञारेल्या नचिकेताच्या 
कथेचा केवर दशविरा आदे. ह्या मंत्रांत आल्या यो्गविधिम् या शब्दान सोराव्या 
मेत्रांतील अभ्यास्योगाचा उख केला आह, अस किलयेकांना वार्त, पर॑तु 
तं बरोबर नाही. अभ्यासयोग सन्यासमार्गासत पाषक अतलातरी तो या मेवात 
विवक्षितच नाही. हँ ‹ कृत्स्नम् ‡ या विेषणावरून सहज सिद्ध होतें. अस्तुत 
व्धीच्या सहान्या मलापासून अकरान्या मताच्या अखरपयत योगविधीचै सवि- 
स्तर विवेचन कारं अहे. लया वर्णनातीर साम्यवुद्धीचा योगच यथं विवक्षित 
आहे. सोगाय्या म्रांत ज्याचा उछ्टेख ओक्षरता आल आह तो अभ्यासयोग 
यथे विवक्षित ना असं ‹ कृष्स्नम् ` या विडेषणावरून उघड {सेद्ध होतें. 
नाचिकेत या साम्ययोगपूर्वक ब्रह्मज्ञानानें अग्रृतत्व सपादन करता क्चाखा. व्या 
प्रमाणें या बौद्धिक मार्गान प्रयत्न कल्थास, इतरांनांही ह अगतत्व प्राप्त होडल. 
म्हणून या ब्रहप्राप्चाच्या अमूतावर ट्ट ्वून मनुष्यान बद्धियोगाची कास 
धरावी, असा श्रतीचा उपदे आ. येथं दुसन्या अभ्यायाचा तृतीय वटी समाप्त 
साखी. 
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कह अ. वष्ट ३ चा सारांश. 
या वर्टीत १८ मच्र अलि आहित. ही व रेवटची असल्यामुढं तिच्यांत 

कारच महचाच्या विषयांचा विचार क्चाला अहि. पहिल्या मंत्रांत ब्रह्मतत्व हव 
विश्वख्पानेँ कसं नटँ अहि, तँ सांगितठं अहे. स्टीव ब्रह्म याच एेक्य वर्णन 
करण्यात अश्वत्थाच्या रूपकाची काय अवदयकता हाती १ हा प्रश्न बराच विचार 
करण्यासारखा आहे. प्राचीन मच्रवाञ्छयांत यज्ञाचे अश्वत्थाच्या रूपकानं वर्णन 

कें असल्याने तच अश्वत्थाचं रूपक ब्रह्मवित जगताकडे उपनिषदृतीनं लावून . 

दाखविर असार्वे, असा त्क करण्यास हरकत नार्ह!. वस्तुतः पिले दान मत 

आ मभानाचा विचार करण्याकरनांच मख्यलवंकरून आके आहेत. एकादा घरांत 
साप्नदायिक गायन चाद असतांना बहेरून एेकणाच्या मनुप्याला आपल्या ओढ- 
खीचा आवाज त्या गायनांत अहि, असे सामान्यतः समजते. पण त्यां वेज्िष््य 
दाखवितां येत नारदी. त्याप्रमाणे मनुष्याला आत्म्यार्च सामान्य ज्ञान असत पर्तु 
व्यार आत्मतत्वाचं विदष स्वरूपं कम्य नस्तं. तेच दाघ्नाची गरज 

उत्पन्न होने. आत्मतत्वा्चे सामान्य ज्ञान बौद्धिक विकासाचे साधन 
अहि, भस म्हणतां येत नाही. त्याचं वविद्धेष त्ञानच बौद्धिक 
विकासाखा कारणीभूत अते. प्राणरूपी परमेश्वर प्िण्डनब्रह्माण्डाचा नाक 

सतो. परमेश्वरा हँ चाख्कत्व आधिमोतिक व॒ अध्यात्मदाखाच्यः अध्ययना्ं 

मनुष्या चांगल्या प्रकारं ककन येत. हँ परोक्ष ( शाब्दिक फिवा अप्रत्यक्ष) 
ज्ञानच पुट साक्षात्कारांत पर्थवसान पावतं. या अप्रत्यक्ष ज्ञानाला प्रत्यक्ष अनुभवाचें 
स्वरूप येण्यास आणसीहि बन्याच साधनांची आवद्यकता असते. परतु ` हेचि 
दे हेचि डोग्यं | पीन मूक्ताचा सोहव्य ` या तुकोषाच्या उक्तीप्रमार्णे उन्न- 
तीचे ह शिखर गांखण्याविषर्यो मनुष्यान अस्यत उत्साह धारण करणे अवद्य अहि. 
जलग्रवाहांतीर मोन्या भरवन्यात कवा घोढांत सांपडलेत्या मनुष्याखा पाण्याच्या 
गतीप्रमाणे चक्राकार फिरत असतां, प्रत्येक केरीस कडलय येण्यायी क्षणमात्न रुषि 
मिते, तेवढया बेढटांत अतिङय सावधपणर्ने व॒ उत्साहां मनष्य प्रयत्नाची 
रिकस्त करीक तर ता त्याघ्ूनही पार पडतो. त्याप्रमाणे हा मानवी जन्म म्हणजे 
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असंख्य योनीतून किरत असतां मिनयेली एकर अमूल्य संधि होय. तिचा उप- 
योग करून जन्ममरणा्चै अमरतत्वषूपी पेलतीर गांटण्याचा त्यां प्रयत्न केलाः 
तरच त्याला अगरतत्वाचा खभ होणं डाक्य असत. मनुष्येतर प्राण्याच्या जन्मांत 
हं सर्वथेत्र अतभवनोय अहि. कारण मनुष्याखेरी दतर प्राण्यां ची बुद्धि जड असल्याम्े 
तिच्याचं प्रवर्ति निव्रत्ताचं स्वतत्र सामभ्य नस्तं. तीधयात्रा किंवा यज्ञयागांसारखे 
विहि धार्मिक आचार केल्यास सुखोपभोगात्मक अही परलेकप्रापि होत, ही 
भावना परंपराप्राप्त आहि. हा परखोक उपन्रोगाच्या टृषटर्ने पुष्कढ्च सखद्ायक 
असला, तरी जीवाला ते नवीन प्रयत्न करतां येणं भङ्चक्य अस्त, म्हणुन इतर 

सर्व परिस्थितीपेक्षां ही मानर्वी जन्माची परिस्थिति व्रह्मप्राप्तीच्या टण्टीने अतिहाय 
मडइत्व,ची आहि अतँ ठरतं, हं खक्षांत चेन मनुष्यान याच जन्म। अमृतत्व 
मिव्छविण्याचा प्रयत्न उत्साहपूर्वक कतवा, असा श्रतीचा उपदेङा आहि. 

उत्साहरन्तीच्या योगानेच मनुष्याची कष्ट सहन करण्याविधयांची तितिक्षा 

वाढत आणि तो वटे तितका प्रयत्न व ॒स्वाथलयाग करण्यास तयार होतो. 
अदी तयारी स्चाटी असतां परा व॒ अपरा विद्यांच्या सहाघ्या्न केनोपनिषदांत 
सांगितल्याप्रमार्णे ( केन.२।५ पृ. ४७ ते ४९ ) पिंडव्रह्माउा्च निशेक्षण करून तो 

आप्टे ज्ञान कसं पूर्ण करून घेतो, तें माभ सांगितठेच आहे. य। ज्ञानाला अनु. 
भवा्च स्वरूप येण्याकरतां म्हणजे लयाचा परिपाक होऊन द्याचं साक्षात्कारांत 

पर्थवसान होण्याकरितां या परोक्षक्ञानाखा आत्मसंयमनपूर्वक बुद्धियोगाची अवदय 
जोड यावयास पाहिजे असं या वर्त स्पष्ट सांगितलं आहे. 

नुसत्या व्रतस्थपणने दंद्वियनिग्र होत असखा तरी तो टिकरून रहात 
नाही. व्याला ज्ञानविक्ञानार्च जोड असावीच लागते. अ।त्मसंयमनाचे कार्म 
ट्दियविज्ञानशाखाचा कारच उपयोग आहे. भोतिकश्चाछ्लवादी आधुनिक पडि. 
तानी मानवी ज्चशरांतील दृद्वियांची उत्पाते व वाढ कङ्ी होते, या विषयाचा 
चांगलाच श्ाध केला अहि. आत्मसयमनाच्या टृ्टीनं जुन्या व नन्या इद्ियविज्ञान 

ङाघ्राच्या अन्ययनाची कारच आवदयकता आहे. , त्या्वाज्न आस्मस्षयमनाचा 
प्रयत्न ज्ाख्र्यद्धारतीनें करतां येणार नाहं. आधनिक दद्रियविज्ञानङान्नापुटं ऋषि 

१९७ 



उपनिषद्रत्नप्रक[२।- | अ० ररा 

प्रभात प्राचीन इद्वियाविकज्ञानङाखराची थोरवी कितीदी ठरणार? या प्रश्नाचा येयं 
विचार करण्याचे मीच प्रयोजन नाही. कारण जगांत दद्विर्याविज्ञानक्चाखा्चें 
ज्ञान प्रथमतः कोणी पुरे आणटठं अतेक, तर तं वेदिक ऋषीनीच आणले यांत 
दाका नाही. ही एकच गोष्ट क्रषिप्रणीत इद्रियविज्ञानज्ञाल्लाची थोरवी सिद्ध कर- 
णासंस पुर्दी आह. सप्रतकानीं आतांपर्यन श्चठेली शाखीय प्रगति, नाना प्रका- 
सची यंत्रं व रसायनं इत्यादि सामग्री भरपूर तयार असव्याम्॒े त्यांचा कायदा 
सदोाधकाला सहजच मिक्ता. परंतु ज्यवेका यापेकीं एक साधन उपल्म्ध 
नब्हत, त्या उपनिषत्कार्टीं सृष्टिनिरीक्षणाची खडतर् तपस्या कङ्न सपादन केलेल्या 
जुद्धिवेभवानं स्थर मानानं कां होना, शाद्यीय सिद्धांताचं तिनचूकत सकषोधन केले 
प्र ज्यांनी जगांत शास्य दृष प्रथम उत्पन्न केटी, त्या वैदिक कऋर्षीचो व तत्प्र 
णीत ाच्राची यास्व वणन करावी तितकी थोडीच अहि. इद्वेथांची उत्पत्ति 

त्यांचा परस्पर सबध व त्याच उद्यास्त इत्यादि विषषयांचा शाल्लीय टचा सोप- 
पत्तिक विचार हंच प्राचीन इद्रियविज्ञानशाघ्ार्च स्थूल स्वरूप हाय, असे म्हण- 
ण्यास हरकत नारदी. या जाघ्राच सम्यगज्ञान क्षकं. तर मनुष्य दःखमक्त हतो, 

असे श्रुतीनं त्याचं फल सांगितलं आहे. इद्रे व मन याती विषयवासना, आणि 
त्याचप्रमा५ अहकार ।कवा व्याक्तमाहात्म्य हीच मानवा दुःखाच मख्य करणे 
हेत. आट्मसयमनाच्या योगान इत्यं व मन विवेकाच्या ताब्यांत आल्यामद् 
द्ःखाचा भार बराच कमी हतो. बुद्धीचं विषेकसामथ्य वाठण्यास आल्मस्षयमन 
व ज्ञान-विज्ञानाचा अभ्यास या दे्होचीहि आतेशय गरज असते. आत्मसंयम- 
नाच सहाय्य असस्यावांचून बुद्धीवर ज्ञानविनज्ञानाचा संस्कारच हत नाही. भाणि 
्ञनाडिवाय नुरुत्या आत्मस्यमनान बुद्धा गुणसपन्न नदोष होणार नार्ही. वद्धा 
नीर देष नाहीसे होऊन सद्गुणांचं सवधन हणे हंच येागाचें स्वष्प हय. अरसं 

श्रतीर् प्रस्तुत वह्ाच्या अकर।व्या मच्रति सपष्टे स्लाग्तर आह्. योग म्ट्टखा कीं, 

आसन प्राणायामादि साधनानां प्रार्णाचा व॒ चित्तवत्तीचा विराध करून सिद्ध 
होणाय्या समाधीाची कत्पनाचः सांप्रतकान्यं प्रत्यक्राच्या मनांत येते, कारण 
ज्ञानाचा परेपाक होण्याला दुक्तं साधनच नसत्याम॒टे, ज्ञानाची ध्यानयेगाज्ञी 
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सांगड धातल्यार्वाचून सन्यास मार्गा गत्यंतरच नव्छतं. वस्तुत" अद्वैत ब्ह्म- 

्ञानाच॑भ्यानयोगारीं कारसते पटण्यासारं नहत. कारण ध्यान प्रायः सगणाय 

संभवत. निगुणाचं "यान करणें जवल जवर अशक्यच आहे अस महं तरी 
चाखल. तथापि ° अहं ब्रह्मास्मि ` ( मी ब्रह्म आहे ) या प्रत्ययाच म्हणज 
ब्रह्मातमभावाचं अखेड चितन हेच ध्यान होय, अस कमसन्यासवादा्च म्हण्ी 

आहे ही प्यानाची कल्पना अदत छ असून केवर भावनागम्थ अहि. तथापि 

ज्ञानाय कर्मयोगाडौ। असलें साहचयं तोड्न टाकल्यानंतर, सन्यासमाशौयानैौ कर्म - 
योगाच स्थान भ्यानाखा देउन, ज्ञानाच्या परिपाकाची करीक्डी तजर्वीज केली 

आ।हे. अज्ञा रीताने परिपक्र सारस ज्ञान सक्षात्कारालखा उपयोगी पडत असल 
तश, या मागीला ओपनिषद् वऋ्यावियेनें श्र. दिके नाही. परलु गत्या दोन 
हजार वर्प्रीत वेद्न्तावर् कर्मक्षन्यासाचा गडदचछाया पस्षरली असत्यानटं अद्रेल 

बरदयज्ञान व ध्यान यांची जाड धारण उत्तरका्कान ग्रथक्रारारांग अपरिहा्यच 
वालं अस तर स्यात फारस नवर नाही. प्रस्तुत वीच्या अकरध्या मंत्रांत 
योगायै खक्ष सांभितटे अहे. दयाचा स्माधियागाक्ञीच निकट सबध जोड - 
ण्याचा अघ्नहास सव शकाकारा्नी केखा अहे. कर्मस्षन्यासमागीच्या पूर्व- 
परहारं मगरभिठी तोड्न टाकून जर त्यास वैदिक क्भयोगाचं सुद्ध व अविकृत 
स्वरूप लक्षांत धेतर्टे असत तर अक्रराव्या म्लात वर्णिलेला योग हा समाधे- 

योग नसून वृद्धियोगच हेय, अस त्यांनाही सहज वाटले असतं कारण अग्रमत्त 
व प्रभवात्यय दी विरेषरणे ओढ ताणीर्च देखौरु सनाधियोगाकडे कवता येत नाहीत. 
प्रभवाप्यय म्हणजे उत्पत्ति व विनाज्ञ हे समाधिच्थिर्त।त मुकाच समवत नाहीत. 
समार्धौत नवीन कराची उत्पत्ति हात नार्ही+ व नादी हत नार्ही. सगुण असे 
वा निगुण अकष, ष्येयवस्तूविषयीच्या प्रत्ययाची धारा अखंड राहणें हैव समा- 
धीचं लक्षण होय. श्र॒तीने तर उत्पत्तिवनार है योगाच स्वरूप दाय, असें 
स्वच्छ म्हटलें आहे. यावरून श्रुतीला यथं समाधियोग अभित्रितच नादी असे 
हणणे भाग पडते. उत्पत्तिविनाडाची कल्पना बुद्धियोगालाच लागू पडते, . 
कारण ह्या दाक्षिण्यदि सद्गुणं चा प्रभव ( प्रगट होर्णे ) व काम क्ोषादि दुरगीणां, 
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चा अग्यय (नजञहण) दं बुद्धियोगाचं स्वरूप अहे. अज्ञा सद्गुणसपन्न 
शुद्ध,तेजस्वी आणि स्वतंत्र बुद्धालाच का्याकार्यन्यवास्थीत किंवा कर्तन्याकतन्याच। 
निणय निनचूक्र ठरविण्याचं पूण साम्य भेल असत. हाच परमाथातिाल सावध 
फणा हाय. असा सावधष्णा योगयुक्तवुद्धाचा सहजम बनटेला असतो. इईद्विय 
स्थेय, अखंड सावधानता, सदुयुणसंवघन व विकारनाज्ञ या गुणस्षत्रच्चयाराच योग 
असें समजतात, असा श्रतीचा सिद्धात आदे. लयावरून ज्ञानाच्या परिपाकाठा 
चुद्धियोग ( कमयोग ) हच खरं स।घन होय, असं निवाद सिद्ध होने. ६ श्रति- 
तात्य लक्षात घेतव्यासत गा तर्त प्रत्मक अभ्यायाच्या डाव समातिदरक 
असखेन्या सकत्पांत जी शब्दयोजना आखा अहि, तिचा अर्थ या श्रोतसिद्धा- 
ताला अनुलक्षुन करण, ओधानंच प्राप्त होतें. " ब्रह्मवियाया योगक्नाल्, ` म्दणज 
त्रह्मा्येत आभेश्रैत असरेव्या बुद्धियोगाचं शाख असाच वरर पदांचा अध 
उचित होय. गीतां योग शब्द् अनेक विका्णीं आखा आहे. 'समत्व 
योग उच्यत, म्हूणज समत्वालाच योग असं म्हणतात, अदौ एका ठिकाण 
( गाता २४८ ) व्याख्या देरी अहि. तसै देखील योग हाव्द् पाहिला कां 
साचा अथ वचित्तवरृतिचा निरोध अदा चटकन् कल्पना हेति, या कत्पनेच्या मगर्- 
मिर्दतून वाचक सहसा सुटत नाही. गीता व॒ उपनिषदं यांचा स्वतन्न ब्ुद्धीन 

टढाभ्यास केला तर मात्र या पूर्वग्रहच्या तावडीतून सरणे कार्सें कटीण जात 
नाही. कारण वैदिक ऋ्धीची मूढ वरचनेच तीं सडेलोड व स्पष्ट आहित. समत्व 

हेच योगाच लक्षण सांगून या समत्वाचं विशेष विवेचन गीतेच्या पांचन्या अध्या- 
यांत शोक १८ ते २५ अखेर सविस्तर कर आहे ( रहस्य दौपेका. १६५ ते 
१७० ) ) गौरतेताक बुद्धियोगाचं स्वरूप व भ्रस्तुत वर्ती अकराव्या मत्रांतील 
योगलक्षण ह| एकच आहत, अङ्गी यावरून कोणाची सहज खात्री टेर. 

या वद्ठीच्या सोगन्या भल्लात समाधियोगाचा उदेख कारच संक्षिप्त 
केला आह लयावरून असँ निधित भनुमान करतां येत, की, समाधियोग गौण 
म्हणूनच श्रतला अभिप्रेत महे. बौद्धिक परिश्रम करण्याला असमथ असलल्या 
इष॑ मुपमा तो सवलतीचा मा म्हणून श्रतीनं सागितला अद, श्रुरीका 
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भ्रष्ठ या नाल्यानं बुद्धियोगच मान्य असून त्याच्याच उपदेशा श्रतीनं प्राधान्य 
द्र आह 

व श्रद्धा 
८८ गुरूवदान्तवाक्यघु विश्वासः श्रद्धा "' गुक्य्या व वेदान्त्ञाखाच्वा वच- 

नावर् असणारा विश्वास म्हणजच श्रद्धा होय. अर श्रद्धेची व्याख्या उत्तर- 
काटोन बहृतेक वेदान्तग्रथकारानौ साभितटा आहे. विश्वास व॒चौकस्तवुद्धा 
या दोन मनोवरर्तचा मेढ घालणें, जवन जवल अदाक्यच आदे. साध्य व्याव- 
हारिक गोरी चोभेस बृद्धीनं चिकित्सा करणान्या मनुष्याला, सहस्रा कोणी 

श्रद्धावान् म्हणत नारद. अङ्घा ठिकाणी श्रद्धेचा अपेक्षा नस्ते. इदवियांना ज्या 
पद्थाचं ज्ञान हर्त, व व्या ज्ञानारा अनुत्तरूनच व्या प्रदार्थोचा उपयोग क्षला, 

म्हणजेच तं ज्ञान खरं ठरते. पदाथ चं ज्ञान ज्ञात्यापासून त खे आहे असं सिद्ध 
होईप्थत मधल्या गो कस्लकङ्ा षडतात, लाच मनुष्याला सोपपत्तिक ज्ञान होत. 
म्हणून व्या बातत विश्वास ठेवण्याची गरजच खागत नाह, पर्तु ईदद्रियांना 
ब्रह्मवस्तूच प्रत्यक्ष ज्ञान होत नादी, म्हणून तेथ कड्ञावर् तश विश्वास उेवभ्यार्च। 
गरज उत्पन्न होते. पायीं प्रवास करणारा वाटसरू उन्द\व व रस्त्यानं चार्ट 
अस्तत्प्र, जवरः असटेखी विदहीर बहून तो पारणा कण्ाकरतां त्या विद्ि<त 
उतरता, या वमी व्याखा त्यक्ष विहर दिसखा हाता पण प्रव्यक्ष पाणी मन्व 
दिस न्क्ष. अश्चा स्थितात् लानं कावर विश्वास सेवला क, ज्याम॒गं तो 
भलाङक पाणा पिण्याच्या टच्छन ववहारोच्या पायन्य्रा उत लागला. द्यार्नं 

कडावर तथे विश्वास ठेवूनच हा उद्योग केला असावा असं सकृद्शनी वाटे पर॑तु 
थोडा विचार कव्यास असे समजून यक की, येथं विश्वासाची मर्ख कल्पन।चं 
करतां येत नाष्टी. कारण आजपर्येत उदाहरणा्तौल प्रवादान् पुष्क 1वेहसत 

उतरून पाणीपिण्याचा अनुभव पेतखा ओह, त्या अनुभवावरून तो प्रवादी वदि 

रीकड पाटन पाण्यायं निशित अनुमान करता, आणि त्याच्या जरावर्च पाणी 
पिण्याविषर्यावा त्याचा उद्योग खुरू होतो. अक्षा रीतीनै अनभवावरून 
कैट अनमान म्ण त्वै म्हणज विश्वास नन्हु. व्याचप्रमाण गर्न `र्कवा | प्तकान तै 
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राशिकाचा नियम समज्ञन दिल्यावर शिष्य आपल्या सवं इका निरसन करून धऊन 
व एकंदर कार्यकारणभावाची नीट संगति बसवून घेतो, आणि गुरून समजून 
दित्या नियमास अनुसरून तो कां काल्पानिकं उदाहरणा सोडवृून प्रहातो. 
दतक क्चाल्यावर गुरून सांगितलेला नियम खरा आदे, असतं त्याच्या ब॒द्धीस वाट . 
हाद पण विश्वास न्ह. यारा शाखरयज्घन [कवा पराक्षज्ञान अस् शाच्कारा्नी 
नाव दिर महि.सांगणाच्या व्यक्तीची थोरवी लक्षांत घेउन्,त्याच सांगंण खरं आ" 
असी टड।भावना ठेव ह।च विश्वास होय. या विश्वास्ताखच उत्तरकारीन वेदान्त- 
अथकाररना श्रद्धा असं ठरवेखं आह. भावनार्हवया श्द्धच स्वरूप आहे. 

तीत सदसद्धिविकशक्ताचा सवध येत नाह. ही भावनामय श्रद्धा मायावादांत 
अवदय असते. अदा प्रकारच्या श्रद्धेवांचन मायावादांतील जगद्भासाची कल्पना 
अंतःकरणांत ठावच धशत ना. षरमार्थौतील सर्वच भाविक समजती माया- 
वादाखा ज्या चिकटून बसतात, तश्चा त्या बुद्धिवादडयाखका चिकटरन बत नाहीत 

उपरोक्त भावनानय् शरद्धेनी बुद्धिवादाला गरज नसून ती. मायावादाखाच अस्ते 
विराषतः कानांत मत्र सांगन मोक्षाचा नाग दाखविणाच्या गुरुचे तर या श्रद्धे 
वां चन चालतच नार्ही. सांप्रदाथेक गुर व मायावादी वेदान्ते याना ही भावनारूप 
श्रद्धा पूणपणे मान्य केटी असली तश ती श्रूतीला मर्मच मान्य नाही. “ 

या व्तील १२ व्या मत्राचा उत्तराधं व तेरावा मेच्र मिद्ुन ३वाक्यांत 
रदधर्चे लक्षण श्रीर्न सां गित आहे. जरी हें लक्षण अगदी संक्षिप्त अशा सूत्र 
मय् भाषेत सांगितलं आह तश त्यांतीर शब्द् अद्यत निःसंदिग्ध व स्प 
आहेत. त्यामक़ं श्रताखा मान्य असख श्रद्धेव स्वरूप कोणर्त, हं अभ्यासकाच्या 
चांगलंच लक्षांत येण्याजोगे आहे. ब्रह्मविच अध्ययन करणाय्या मनुष्यान जग- 
ताच्या मन्दी सद्वस्तु आहे,अस गृहत धरर्वे हव ब्रह्मविर्धतीट गृहीत कृ होय 
हं गृहीत कृत्य मान्य ककनच व्यानं योग्य त्या सर्वं साधनां चा उपयोग करून तत्त्व 
संज्ञोधन करावे, म्हणजे त्याला तत्वभाव प्रसन्न हतो. अथीत व्यासा ब्रह्मतत्वाचा 
साक्षात्कार हेतो. हं गृहीत कख मान्य केत्यावांच॒न त्याच्या हातून तत्वसंशोधन च 
होणार नादी, आणि क्षा्टेच तर तें फल्रप द्हावयायं नाही. यावन श्वीन, 
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केवकछ गृहीत कूत्यावरन श्रद्धा ठेवण्यास सांगितटी आष. व॒ बाकीचा सर्ब 
सीय मागं सर्व॑स्वी वुद्धीवर अवलवून ठेवला आहे. परमार्थमागौत देवश 
केन्हांतरी श्रद्धेची गरज लागते, असे कियेकरांच मत अहि. परंतु तै बरोबर 
नाही. श्वतीने श्रद्धेची अ वद्यकता आर्मीच सांगितली अहे. परमा्थूचा 
रोवट अनुभवांत व्हायचा असता, श्रद्धे नव्हे. प्रस्तुन वर्त श्रद्धेची जी 
मर्यादा, सस्थान,वजं स्वरूप श्रतीनें सांगितलं आहि, तच निर्दोष, सो 
पत्तिक व दाच्ह्युदध आहे. ग्रत कत्यावरीर ध्रद्धा हाच शाच्रीय श्रद्धा हय. 

भाष्यकार श्रीमच्छंकराचार्यं यांनी देखील श्रद्धा म्हणज आ।द्तक्य ससा श्रद्धा- 

राब्द्/चा प्रायः सर्वल अर्थ दिला जहे. यावकून गृघ्वाक्य।वरर विश्वात्त म्हणजे 

श्रद्धा ही श्रद्धया व्याख्या आचा्यौना देखील मान्य सअसावी असे दिसत नादी 
गृहीतकृत्यावरीक मर्यादित श्रद्धा बुद्धिवादाला सवसव पाषक अपत्यामुर्गे तिला 
अधश्रद्धा असे म्हणतां येत नारदी. कारण आरंमीं ज गरहातकरत्य विश्वासार्नेच 
मान्य करावयाचे असर तथापि रेव्ट। त्या यृहतङृत्याचाच अनुभव याव्रयाचा 
असत्यामक, तो अविश्वास नन्दे. शिवाय दहा विश्वखह्प श्रद्धा फारच मर्या- 
दित अहि. कार्यकारणभावाच्य। त।लिक सेंशीधनांल तिचा सर्च संवघयेत्रू 

दराकतभ्नाही. आणि वृद्धिव।दायी टश उघडण्यसि ही मर्यदिति डाखीय श्रद्धाच 

उपयोगे पडत असल्यामर्े, केन्हां केन्हां तिला डोन्स श्रद्धा असेही म्हणम्यांत 

येत. गुश्वाक्ष्यावर डे श्षाकून ठेवलेली श्रद्धा विवेचक वुद्धाला संवतेवता 
घातक हन असल्याभक तिलाच अघ्र्रद्धा असें म्हणतात. दही अधश्नद्धा 
व्यक्तीप्रमाणे समाजाला देखील अहितकारक असते. एखाद्या, परसंम। 
असल्या अधष्रद्धेच्या योगान एलाश चागरा गोष्हौ घडण्याचा समव 
अहे, परंतु मनुष्यान आपला आयुप्यक्रम विवेकदीर अज्ञा बौद्धिक मा्गीमच 
चाल्वावा असा श्रवीचा कटाक्ष असल्यामुर, या भाविक अधन्नद्धेची कल्पना 
ध्र्वनिं त्याज्यच ठरविरी आह. असे म्हटल्या।स हरकत नार्ह!. या अवेदिक अध- 
्रद्धेच्या योगान॑॑हिंदुसमाजाचै वुद्धिभ्रियता नश होऊन त्याची अषरमार हाने 
साली आहे. म्दणून मर्यादित अज्ञा शाद्यीय श्रष्देचे खष्द स्वरूप, समाजाला 
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जितके खोकर कटठेल तित चांगल. कारण य। डाखीय श्रष्दे्या योगाने समा- 
जाच॑। वृष्दिनियता वादून ता उदयेन्मुख ्ञाल्यावां चन रहाणार नाहीं याघ्रमांग 
भ्रष्दचै जुष्द् सरूप थोडक्यांन दाखतून मत्र १४।१५ यांत सिभ्दावकश्यचा निदेश 
कलु आह. बुद्धि उपभोगवासनांच्या पारते््यातून पूर्णपणे सक्त स्ञाी, व तिचच 
ज्ञान 'नःसंदिग्ध व परिपृण ज्ञां, म्हणजच ती पृण स्वनत्र व विकसित श्चा 
असँ ठरते, बुष्दीचा हा पूर्णं विकास व निच स्वातध्य हाच परमाथोतीर उत्कर्र्िहु 
होय अस्ते उपनिषदां ठरविरं आहे. ( भ्रडक २२ पु ६<्ते७१) व प्रस्तुत वरी 
तीक देखील द उपदा रहस्य हय, अस पंधराव्या मत्राच्या छवी श्रवीनि 
स्पष्ट सांगितरुं अहे. कोकाव्या मन्रांतील योगमागवचिं विवेचन पूर्वी केव आष्ट, 
सतराव्या मत्ांत ज्ञानविक्ञान सपन्न बुद्धीं भाटमतत्वाचं पृथक्ररण कसँ कराकयायें 
ते सोदाहरण दाखवि्ट आहे. याप्रमाणे परिल्या वर्त नचिकेता तिसा वर 
म्हणून जी ब्रह्मविद्या मागितङी त्या ब्रह्मविद्यर्चे भगवान् यमधमामं बुष्दिग्राह्य 

अशा प्दतीनं मांगोपांग विवेचन करून आपला उपदेश ये पण केला आदे. 
उत्कट ॒भ्येयनिष्ठा, प्रसगावधान, चातुर्य, विवेक व जोरदार उत्साह, व 

विनयङ्ञीलता इत्यादि सद्गुणाच्या साह्वान ब्रह्मविदा सपादन क्न नचिकेता 
ऋषि निदोंष अमृतमय अदा ब्रह्मपदाल। प्राप्त ज्ञाला. त्याप्रमाणे या बौद्धक 
मार्गन योग्य प्रयत्न केत्यास्त इतर ना देखील हं परमोच्चपद् प्राप्त होल म्हणून 
भरलयेक वुदधिवान् मनुष्यान उत्स'हपवक् आत्म; न्रतीचा प्रयत्न करव असा 
अटठरान्या मच्रात उपदेड करून द्वितीयाध्यायाची दी तृतीयक पूर्ण केडी. 



क ठाप्निषदाचा- 

उपसंहार 
या उपनिषदाच दोन अध्याय असून प्रत्येक अ*्यायाच्या तीन वर ( भाग 

किंवा अनुवाक ) आहेत. एकंदर मस्या सुमारं ११९ आहे. पहिला अध्याय 
च दुसरा अध्याय ह| देनी प्रकरणं वेगवेगव्या काकी तयार स्खीं असार्वीत 
असं दिसं. कारण, पहिल्या अध्यायाचे डाव्टीं या नाचिकेतोपाख्यानाची फल 
श्रुति सरांगितखी अहि. त्यावरून हं प्रकरण यथं समाप्त श्ल असें दिसर्ते. परंतु 
पुटे खागसखाच दुरुन्या अध्यायाच्या पहिल्या वर्स सुर्वात होते. तिचे प्रारभी 
नवीन आरंभदशक अधी कांह।च खूण दिसत नाह. त्यावरून हँ प्रकरण वेगे 
कां समजाय॑ अदी राका यण साहजिक भह. दुसन्या अध्यायांतीक विषयविव- 
चनाकड रक्ष दिल्यास. या राकेच उत्तर देतां येईल; तं असेः-या अध्यायात आरन्या 
विष्रयापेकीं मख्य ॒श्रख्य विषय पूर्वीच्या अभ्यायांत सामान्यतः येऊन गेलेले 
आहेत असें दिसर्ते. उद्ाहरणाथ, दुसम्या अध्यायांलोर पहिव्या वाच्या प्रार् 

भीच्या्दोन मल्वांत आख विषय, अध्याय १ वष्टो ३ यांतील निसच्या नत्रा- 
पापून नवन्या मत्राच्या अखेरपर्यैत सविस्तर वर्णन केलेला आहि. दसन्या अध्याया - 
तीक षद्विल्या वह्च्या पहिल्या दोन मननात याच विषयाचं कचित् वेगन्या प्रका- 
राच याडक्यांत वणन केर अहि. * छायातपे ब्रह्मविदो वदन्ति ` ( १-३-१9 ). 
या वाक्याचा उपनसरारखा उपयोग या दुक्त्या अध्यायांत केला अहि.(२-३-५) 
पहहिल्य। अध्यायांत इद्धियपिक्षां विषय श्रेष्ठ व विषयपिक्षा मन शरेष्ठ असं सामितर्लं 
आहे ( १-३-१० ). व दुसम्या अध्यायांत विषांचा उख मुच न करितां 
एकदम हदरियपिक्तां मन भ्रष्ठ असं म्हूटटं "अष्े ( २-३-५७ ). याप्रमाणे या 

देन अध्यायांत क्रचित् सूक्ष्म मतभेदं अक्षस्याचं दिसून यदं. ज्या विषयां य प्रहि- 
त्या अध्यायांत सविस्तर वणन ज्ञां आहे त्याचं दृ्तन्या अध्यायांत संक्षिप्त वर्णन 
केल्या्च दिसून यते. आणि पहिया अध्यायांत ज्या व्िषयांचा फारस विस्तार 
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केला नाही, त्या विषयांचे सविश्तर वर्णन दुसव्या भध्यार्यांत आदद्ुन येते. सयाच 
भ्रमाणे पहिव्या अध्यायाचा शेवट व दुसव्या अध्यायाचा शेवट वेगवेगल्या प्रकारचे 
दिसतात. प्िल्या अध्यायाचे डावर ब्रह्मखोकप्रास्ति द नाचिकेतोपाद्यानाच्या 
पठ्णश्रवणाचं फक सांगितलं असून हा अध्याय अभिध्रवणाचे वीहि म्हणण्यास 
सांगितला आहे. दसच्या अध्यायाचे रेवर्टी असें सांगितऊ अहि क-- या बह्म 
वियेच्या योगान नाचिकेता जसा सक्त क्चाखा व्याप्रनाणे इतसांनाही मोक्ष मिन्वितां 
येईल. या सर्वं गेष्टोौचा विचार कव्यास या देनह अध्यायांची रचना वेगवेगल्या 
काटी स्षाखी असावी हैव अनुमान अधिक दढ होर्ते. अनुमानाची ही दष्ट 
आणखीं पुटे चालविस्यस पहिल्या अध्याया विष स्पष्टीकरण करण्याकारेताच 

दुस्सन्या अध्यायाची रचन। क्ञारी आ, म्हणजेच पहिला अध्याय मेत्रभाग असून 
दुसर। अध्याय हें त्याचैच ब्राम्हण आदे अं म्हणतां येईल. तै करस असल 
तरी या दोन अध्यायानां पूण ् ञालरु हं समग्र कठोपनिषद् श्रति या नात्यनिं सार- 
सव प्रमाण आहे यांत रका नारदी. 

† तेत्तिरीय ब्राह्मणांतीक नाविकेताचौ स्था व. कठोपनिषद्] तील न नूविकः - 
ताची कथा यांत अ. आहे तं आम्ही षाहित्या वष्टैत टिकटिकार्णी 

दाक्लविरच उह. तथापि या सवर्ण वाचकांना द्याचं स्मरण करून देण्याकरितां 
तो याडक्यांत पुढे दिला आहेः-नाचिकरत।च्या पित्यानें निर्प्रयोगी स्चःलेल्या गाई 
दक्षिणा म्हणून ब्राम्हणांस दिल्या रं प्रन नाचिकेताच्या मनास उदेग वाटला 
व त्यान् पिल्यास् खोचून विचारित्यावर पित्यनं रागावून, ^ तुला मी अत्यूला 
दिर आदि, ` असें म्ह्डे, दी हकिक्त देन्धहि दिकाणीं सारखभ्च अदे. पित्यार्चे 
वाक्य एेकून नाचिकेत यमधमाकडे जाण्यास निघाखा असतां पुढीख वाक्यं च्या 
कानावर आङ. ‹ हे ऋषिपुत्रा ! तू जादीढ तेन्हां यमधर्भ तुला घरांत आहर. 
णार नाही, तो प्रवासाखा भलेखा असेख. तीन दिवस तू याचे धरी उपाज्ञा वसून 
रहा . प्रवासाद्न आल्यावर त्यान् जर तुला विचारे कीं ८ हे ऋषिपुत्रा! तं यर्थ 
माद्या गेरहजंरामभ्य कित दिवस राहिरा अदिस ? ̀ तर, ‹ तीन दिवस मी 
राहिलों भाहे, ` भसं सांग. ‹ या तीन दिवसांत तू काय वास, ` भरु द्यार्ज 
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विचारित्यास, ‹ भी वुद्ची प्रजा, पद्यु व पुण्य ही खान रकि, ` असं दयाला 

उत्तर द् ६०" दी हकिकल तेत्तिरीय ब्राह्मणांत आहु} पण ती कटोपनिषदंत मुच 
भेत् ना नार्हा. ` तुला यमघमाला देऊन राकरिख आह ` असं पित्यानं म्हटल्या 
बरे।वर नाचिकेता थट् यमधर्माकंडे गला असं करठोपनिषदांत सांगितलं आहे. त्या 
वें यमधम प्रवासास् गेखा होता अस कटापनिषदांत सांगितकेटं नाही. किंब- 

हूना, जचिकेत। यमधरपाकड गेला हं शब्द् देखीरु या उपनिषदांत आले नाहीत. 
` मी यमधमीकड जाऊन काय करावयाच याचा साधकवाधक विचार करणारा 
नाविश्ता एकदम यमधमौला भ्हणतो क॑; ` हे यमघर्मा, घतिधि. हा अकि जि. 
म्हणून त्याची साते करण्याचा रिष्टाचार् पाक अवद्य आह. युकरता_ उदक्र 

धउन य. ज्याच्यू दरात्. व्रद्मण.उपाई्। राहतो. दाख सुनार षतो. इ 
यमघमाचे घत जाण्यापूवी ल्याला कोणाकडून तरी बन्याच सचना मिखाल्य) 

असल्याच तेतिसेयत्राह्मगात नमूद् आहे. परंतु तो भाग करपनिषद्कत्यानं 
अजीबात स्न् .दिद्धर अहे. याच कारण तो भाग सर्वतोमुखी देण्याईतका 
अत्यत प्रसिद्ध असावा म्हणून याचा येथं समावेड करण्याची आवदर्यकता नाही. 

किंवा कथचा मख्य नायक जो नचिकेता त्याच्या बद्धिप्रभावांत वरील सूचनांच्या 
भागान फारर भर पडण्यासारखी नसल्याम, तो हकोकत प्रस्तुत उपनिषद् 

कर्यानं गाट्टी असावी असा तकं सेभवतो. तथापि नत्तिरीय ब्राह्म्णांतील दीं 
हकाकत कठोपनिषद् कत्याच्या मनश्वक्षपुटं असा पाहिजे, असे निःसडाय म्हणतां 
येत. भापत्या भाषणाच्या प्रारभीच यमव म्हणता. माद्या घरां तू लीन दिवस, 
उपाई। राहिखा अष्ेस, म्डणून त्या तीन दिविसांबहल माह््या पासून तीन वर 

मागून धे ( कठ १।१।९ ) यमधनाच्या या वाकयावकून नाचिकेता त्याच्या घरी 
तन दिवस उपाज्ञीं राहिखा हाता, हं सहजच सिद्ध हतं. 

नचिकेतान यमघर्मःपासून तीन वर, मागन पेते, स्यापेका पदितल्या वर्नं 
आपण सुखरूप प्ररत जाङ्न परत्याला भेटा्वे, असं नचिकेतार्ने मागितठ अस- 
स्वार्च तत्तिरीयनतराह्म्णात म्हटरे भि आणि कडोपनिषद् कर्न या पहिल्या 
वरती नचिकेत।च्या मागणीला पित्थाचा कोप डाब व्हावा अह्नी आणखी एक 
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पुस्त जोडरी अदि. त्याचप्राणं दुससम्या वरन नयिकेतनें अभिरविदु(._ माणि 
तकी असँ कटोपनिषदांत सांगितले असून तैत्तिरीय ब्राह्मणां त इापूरतक् तकम 
अकुटय॒त्व  नचिकृतनै दुस दुसन्या. वरात मागितर्ले आहे. या दोन वरान जो फरक 
दि तयापक्षदखठ तिसच्या वरार्तीर फ अतिशय ठक्क आहू. कव- 

हना हा तिस्थ वर अगदीच निरा अहे, अय म्हणण्यास हरकत नार्ही. तैत्तिरीय 
ब्रह्मणांतीर नचिकेता तिच्या वरानं पुनप्रत्यूची अपपिति् एडणजे पुनः गत्यु ग्राप्त 
होऊन असा अरार्बिदि भगतं सद्र. आगि यमयना> अपर्य व. पुनमल्यु 
यचँ निवारण -होण्याकरतां नाचिफेतास जर्भाचा. उपदुश केला अहि. जणिया 

कोणी नाचिकेता अध्रीची उपासना करता व ल्या अप्नीचज्ञान संपादन करतो, तो 
देखीरु मृत्यूच्या तडाक्यांतून मक्त हेतो, असें सागून तेत्तिरीयत्राह्म्णानिं या 
कथेची परिसमाप्त केड आहे. याच भनुवाकांर्तर रेवरच्या भागांत दक्षि 
णचा हेतु काय व ती करा असावीयाबहूर अखकारिक कल्पनांनीं ऊहापोह केला 
अषि. व्यावक्न दक्षिणा वेणाच्याला ती सामर्थ्यदायक क्चाखी पाहिजे अदं दाल- 
विं आह्. म्हणून वापानें दिल्या दक्षिणची विकलता लक्षांत जाल्यामुढं नचि- 

केताला इद्रेण वाटला, असा तेत्तिरय ब्राह्मणांत पूर्वसद्म सचव्िर्ण्यात आला 
आहि. दक्षिणच्या या सामान्य नियमावरूनच कठोषनिधदांतीट नचिकेतनि बाप 
दिलेल्या अभीग्य दक्षिणिचा कसा विपरत परिणाम होल त्याचा सखपष्ट निर्दह 
केला आहे. तेत्तिरीयत्राद्यणांल इश्रापूमर अक्षथ्य हण्याकरितां नाचिकेत अग्ीचा 
यज्ञ करण्यास सांगितखं अष्ट. आणि तिसय्या वरातीर जन्मरणमृक्तीकरितां 
यम्रधमीर्ने नाचिकेत सप्रीची विद्या सगित अड. यावरून अप्रीची विद्या व 
उपासना या दान साधनांनीं इपूत व मोक्ष यांची प्रपि होते अष तैत्तिरीय 
ब्राह्मणाचँ मत दिसते. परंतु कटोपनिषदाने व उपा्तना व. विया हीं स।धरनँ 
दुसन्याच वरात समाविष्ट करून च मभ्युदयकारक आहत येवढं च दशीविकं आहे 

आण! तिसन्या वरांतील प्रश्न _ स्वतत्रपण मांडला आह. म्हणज माक्षत्ाप्तीची 

कल्पना तेत्तिरीय ब्राह्मण व करोपनिषद् याभ्य सारखीच असठी.. त तन्सव- 
क- ५ + ~ ~ = = क < 
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धीचा प्रश्न व दलयावशल उत्तर ही अगदीं भिन्न आहत. तेत्तिरीयत्नाह्मणानें भात्म- 
(न क भि 

ज्ञानास विंडषस् पाघान्य दिलं दिस्त नार्ही; उख्ट कटोपनिषद्कारानीं या 

आत्मक्ञानावरच आपल्या रथाची उभारणी कें आदे, असँ म्हणण्यास हरकत 
नाही  क्िरीय ब्रह्मणा या तिसय्या वरार्नेच नाचिकेत आद्यानाची समाप्ति 

होत, तर कटोपनिषदांत या तिस्सा वरापामूनच नाचिकेत आख्यानास् खरा 
प्रारभ होता, असे म्हणावे लागतं. येथवर दाखविख्ेठे या दोन कथांतील फरक 
चांगले ठज्कपर्णे लक्षांत भरण्यासारखे आहेत. त्यांचा विचार केल्यास वेत्तीशय 
ब्राह्मणांतील कथा प्राचीन असावी असँ वाद लागते. कठोपनेषद्कारानीं तेत्तीशे - 
याचं हं कथापूव आपल्या प्ते प्रमार्णे निवडून धतर्ख, व त्याच्या आधारावस्व 
दिश्य अज्ञा त्रह्मवियेची रचना केर. 

कटोपानिषदात वर्णिलेलं नचिकेतए्चं चरित फारच स्पृहणीय आहे. हा ऋषि- 
कमार अगद तरुण अस्तक तपैत्याची वुद्धि व त्याचे गुण एखाद्या अनुभवी षोक्त 
मनुष्यास देखीरू भनुकरणेय वाटावेत असे अषहेत. तारुण्यावस्थत सहज अता 
किंचित उताविन्पणाही जीर त्याच्या वर्तनाोत दिसून आला, तरी लगेच सतावध 
होन प्राप्त परिस्थितीचा भरपूर कायद्! ेण्यार्ची जी त्याने तयार दाखविरी, 
ती खरोखरच भत्येत प्रकञसनय आहे. निभ्नयपणा, प्रसंगावधान, समयस्चकता, 
विनय, ज्ञानलालसा व स्वार्थत्यागपूर्वक उत्कट प्प्रेयनिष्रा हे गुण नचिकेतामर्ध्ये 
पृणपणें वास्त करीत होते, हँ त्याच्या भाषणावलून उघड दिसून येतं. 

अवीचीन भेदान्त ्रर्थांत बरह्मविश्ा सपादन करण्यास योग्य असा अधि 
कारे कसा भसावा, त्याविषयीच। पुष्क वर्णन आढद्ून येतात. [त्या सर्वाचा 
इत्यर्थं इतकाच कीं, वेदवेदांगां चं अध्ययन, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त ईत्यादि 
कर्माचं अनुष्ठान, काम्य व निषिद्ध कर्माचा त्याग व ईश्वरोपासना इतक्या गोष्टी 
ज्याचे हात्ून चडल्या अस्तीक, आणि स्थीय अनःकरण निष्पापव हात श्चा 

आशि, व॒ जो साधनचतुष्टयसपन्न भदहे, तोच व्रह्मविंयेच्या उपदक्षाका योग्य 
भि असें समजावेँ) भसा मनुष्य संसारतापानै तप्त ज्ञा असत त्याने सद् 
गुरूकडे जर्वे, म्हणजे च्याच्या अर्भां वर।ल प्रमाणं सवे लक्षण श्ृहित ससे 

९०९, 



उपनिषद्रत्नप्रकार- 

पाहून, सद् गुरून दयारा ब्रह्मक्चानाचा उपदेक्ञ करावा, असं बहुतेक वेदान्तप्रैथांत 
अयिकान्यांसबर्ध। वणन कलेर असत. अधिकाराची क्षौ सर्वं लक्षण पाहिर्लीं 

असतां असच म्हणवें लागते. का, मनुप्याला ही योग्यता ब्रृद्धावस्थंतच प्राप्त 
होण शक्य भह. कारण या लक्षणांत ज्या कर्मीच अनुष्ठान सांगितरं अहि, तें 
पूर्ण होण्यास मनुष्याचा गृहस्थाश्रम पार पाडावयास पाहिज. भर्थ।तच तारण्या- 
वस्थैत ब्रह्ञाना्ची योग्यता प्राप्त होणे सर्वथेव इाक्यच नारी. अङी योग्यता 
बरद्धावस्थतच दाक्य अहि, अशा अभिप्रायानच वर दिर भयेकारालक्षण बहु- 
तक भवाचीन ग्रथकाराना स्य कारिटं आहे. पररतु यमघर्मानं नचिकेताला ब्रह्मो 
पदेष्षा केला, त्या अथौ नचिकेत व्रह्मज्ञानाच्या उपदेश्ाखा भधिकारी अहि, अदी 
यमधमन आगषली खात्री करून धता हाती, व॒ तसं स्पष्ट वर्णन उपनिषद्ात 

अठ आद. यमध्नीनि नचिकेताचो जी षरीक्षा घर्री, व ज्या परीक्षेच्या कसो- 
क्त नचिकेत पूणपणौ उतर, तिचा विचार केल्यास, अवाचीन वेदांतांतीर 
उपरिनिर्दि्ट अधिकाररक्षण श्रतीखा समत आ असं वाटत नारी. नचिक- 
ताचा अदययापि विवाह देखील क्षाला नब्हला, अर्स त्याला दिख्ल्या कुमार या 
विकेषणावरून ( कट १।१।२ ) दिसितं अगदी अपारेपक्त भा तारुण्यावस्थैत 
असलेल्या नन्चिके ताला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करण्याच वे! तू अगदीं न्हान 
आहेस, तुश्चया हातून नित्य, नामत्तिक, प्रायश्चित्त व उपासना दौ अनृष्टान अदापि 

चडली नात, तय हीं सर्वं अनुष्र्ने करून व साधनचतुष्टय संपन्न होऊन य. 
महणज मग मा तुला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश कशन, असं यमधमीन नचिकेताला 
सांगितेर नारी. यावरून ब्रह्मज्ञानाच्या योग्यतेची दी कसोटीच नन्हे, अन्त कटो- 
पनिषदत्कारांच्या मतान सिद्ध होते. नाचिकेता ज्ञानोषदेशातची प्राथना केव्य।बरो- 
घर, मारोपुद्ं न पहातां यमधम॑ने उपदेश्ास प्रारभ केला असेंहि बवडलङं नाही. 
उख्ट यमधर्मनिं त्याचा कसून परीक्षा तरी व नचिकेत ल्या परीक्षतून उत्तीर्ण 
क्षाल्यावरच उपदशाला प्रारभ करण्यांत आला आहे. यावरून श्र॒तिसमत ससं 
अधिकारीलक्षण कोणं, तँ या पहिल्या बद्धीच्या उत्तराधावरून चांगस्व टर. 
वितां येत. विरि कमौन्या अनुष्टानाचा अभाव रविव तारुण्य या गोष्टी बरह्म 
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ज्ञानाच्या योग्यतेस प्रसिबधक्र होत नाहीत. व लया गोष्टी यीग्यतासंपादृकरहि 
नाद्रात ह यथं लक्षांत ठेविछ पाहिजे. नचिकेताची तारण्यावस्था जरी त्याच्या 
य ग्यतेला प्रतिब्रधक़ क्षाङी नारदी, व्याप्रमर्णेच प्रोढ फिंवा ब्रद्धावस्था ही या योग्य- 
तेला उत्तेजक होते असंहि म्हणतां याव्रयाचै नार्ही. या बाबत अनुनाचै उदा- 
हरण देतां यण्याजोनै अहि. अर्जुन वयान पुष्कढ मोटा होता. किंबहुना तो 
बरृद्धावस्थच्या ताडाशच येऊन पोह चखा होता असं म्ट्टटे तदी चालेल. नचि- 
केता तारुण्य जसे व्याच्या योग्यता प्रतिब्धक क्षारं नाही. तस्व अर्जुनाय 
वाधक्य त्याच्या ज्ञानयःग्येतला उत्तेजक ज्ञाटै असं मानिता यत नाहीं _कटीपु- 
निषदा. नति नचिद्धत, यागवासिष्ठातील राम व नारा।तदाख्यानांतील प्रल्हाद हे 

वयानं अगद ट्हूनुः तर भारताय युद्धा बाल अजुन, भागवर्तांतील परिक्षित व 
मरणाच्या द्रात बसला खट्ग हे वयान अगदौ बद्ध. या सक।चा विचार 

केल्यास विरि वयाञ्वस्था ह ज्ञानाच्य् मरे,ग्यतेच क्रारण म्हणून मानितां येत 
नाही. वयाच्या प्न्नाबरोवरय विशिष्ट कमोनछानाच महच्वु देखील. साहाजुकरच 
कमो हतं कट)पनघत्कारान्य[ मतान भविरारलल्षमानान् मा मख्य गो 
नब्डत. नचिकेतान्या चरिलःवरून अधिकाय लक्षणांताल मख्य गुण दिसतात ने, 

असे\- बलवत्तरं उत्साह, उत्कट ज्ञानखालसा, विवेकदीर वैराग्य व सतत साष- 
धानता व उत्कट व्यर्थान््ट. ब्रह्मविदा हं उच्चतम ज्ञान अस्ल्यामर षरस्थितीला 

अनुसरून योग्य त्या प्राथमिक विदयाभ्यास्ाचा अधिकारी लक्षणात सम। रेड करण 
कमभ्राप्तच ठरते. नचिकत हा एद्रणविङष्ट अधिकारो हता. त्याच्या अमचे | 
परसगावघान इ. सद्गण त्याच्या अधिक्रारास पोषकच ज्चारे आहेत. नविकरेताच 
वैराग्य व॑तागाच्य स्वरूप् च. नसून त, विवेकरीट त विवेकशील.. हतं ह त्याच्या यमयमौहां 

क्ारत्या सव।दावरून सिद्ध हर्त. सन्यास्मा वेद्ंतभ्रथकारांमौ ससाराला 

वैतागलेला मनुष्य ब्रहमज्ञानाकरितां अधिक पस्तत केला अष; परु हौ कल्पना 
आओपनिषद् ब्रह्माषेयेला मान्यच नाह{. नचिकेत हा अयापि ससारंतच पडलेला 
नन्डता; मग त्यातील गांजणुङ्गीने तो वेतागणार कसा ! त्याचा महत्वाचा सर्व 
आयुष्यक्रम अदयापि भविप्यकालांतवच हता. अशं स्थिर्त।त त्याच्या ठिकाणी 
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दिषुन येणार वैराग्य ज्ञानलारुसेमढ फिंवा ध्येयनिषठेमद्व उत्पन्न चार्ट असर्टै 
पाष्िजे हं उषड आहे. विषयोपभोग जर सामान्यतः सुखदायक असे तरी ते 

परिणामी अहितकारकच असतात. विषयोपभोग इदियांच सामथ्यं क्षीण होऊन 
जीवनक्रमाक। निस्तजपणा येता, इ. नचिकेताचे उद्रार ( १-१-२६ ) त्याच्या 

दिव्य विवकसामर््याविच दोतक आहेत गीर्तेल अञ्ननाचे देक्तील विचार जवनः जवनः 
असेच आहेत. ( गीता २-< ) 

आजपर्यैत हे ब्रह्मन्तान मोटमोय्या देवानासद्धां साध्य ्चाठं नाही. करितां 
या कंदांत पदन तू स्वतःखा गोत्यात धाद नकेस व भखादी गोयांत पाड नकोस, 
असं यनघर्मानं सागितठ भसून देखी, ब्रह्मज्ञान न मागण्याबहल यमाने 
कारण पुं केडा अदित, त्याच कार्णांवकून नचिकेता आपल्या तिसन्या वराचें 
महत्व सिद्ध केर अहि. यांत वयाची अजिक्य उत्ताहशक्तीच दिसून येत. आपला 
सगक्ा जीवनक्रम ब्रह्यज्ञानपूषकचं असावा असा नचिंकताचा हेतूच दिसतो. मला 

सर्पत्ति मरीच मिख्वावथाची नाही असन म्हणतां, तुद््यासारख्या देवाधेद- 

वां ज्यान गांठ धातर, तो आपल्या मनगटाच्या जोरावरव वाद तितकी 

सपत्ति भिच्विण्यास समथ होणार नार्हा काय १ असा दयान यमधमाला गभत 

सवारच केला आहे. ( कठ १-१-२७ ) असा स्वार करूनच न॒ थाबतां .मनु 
ष्याखा पेशान संतुष्ट करणें बरोबर नार्ह| असा व्यानँ यमधमीला गित. उलट 
रोमणाच दिला अहे. इतक्रं अचार धेयं ३ अक्षी अपरिभवर्माय उत्साहशाक्त 
नाचिकेताच्या यिकाणी प्रगट क्षारा आहे याच ध्येयनिष्ठा हं एकच कारण असल 
पिज ह निकिवाद् हाय 

ध्येयनिष्ठा सथवा ध्येयवाद्. 
मनुष्याच ध्यय उत्कट व भन्य असाव, नँ मन्मनात अस् नये अश्ञा 

अथी समथार्चे वचन प्रसिद्धच अ!हि. पण उत्कट आणि भव्य अङ्ला प्येयाच्य। 
वावतींस थोडी सावभगिरी ठेवावी कागत. कारण उत्क्ट व्येयाची कल्पना प्रायः 
रमणायच असत. अन्ची रमणीय कल्पना उराज्ञी बार्गून तीत रगून जाग्यांनच 
मनुप्याखा कं वाटर खाते. मनोर।ज्य करण्याची सवय लागली म्हणजे कित्ये 
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कृ टोपनिषदाचा उपर्घहार 

कायै तासाचे तापन किंबहुना भायुष्याचा बराच मोटा भाग या मनेराज्यांतच 
खच होतो. आणि पदरात व्याच कम मुच पडत नाही. अणितें पडणार् तरौ 

कसं १ बोलून चाल्न मनोराज्यवर्तै. व्यान जरीसुख वाटले तते तं आभासिक 
सख असनं. खः नन्दे. असत्या निष्फल मनेोराज्यांत मिनमोाल अशा मनः 
साम््याचा व कालाचा अपन्यय होत अत्त्यामर्ढे मनुष्या्ची ती एक मोद 
हाचोचं होते अत टर्न. पण ककाचं व्यसन भनष्याखा जसे सरहजासहर्ज। सोड 

वत नाह त्याचप्रमाणे या जआभासिक सुखाचा छद सोडण मनुष्यारखा कटीण 

पडत. तीच गोष्ट रमणीय भ्ययव।दाची आहे. व्ययव्राद्च्या रमणीय केन्प्नैत 
मनुष्य स्वतः जसा रमता तसा तो दुसन्याखहौ सगव जयकतो. व अश कमान 
एका व्यत्तीचा हा चछांदिषछमणा प्रसगविरेक्षा समाजाखा दृल्वीक बाधक्रच हानो. 

म्हणून, भ्येयवस्तु उत्कट व नव्य असङी तस तिच्या रमणीय कल्पनेन अतः- 
करण रममाण होऊन तं कर्तव्यच्युन न होर अज्ञा विषर्य अत्यंत स।वधपणा 
ध्यावयास पाहिजे. यापेक्षां च्ययवादाची कल्पनाच सोदून दिली तर् काय हरकत 
आहे † असा प्रश्न यथं साहाज कच उत्पन्न होतो ल्यच उत्तर असं की प्ययव्रादार्च 
रमणीयता बाधक होईल अज्ञा भतन भ्येयवाद अनजिबातं सोन दण ही गाध 
उन्नतपुच्या टृष्टीनं घातकच ठरत. ° कां न सदन बाध्वै कीं त्यांत पुं बिन करिल 

घूम ` या पैतांच्या उन्तीश्रमाणे उदार घुक्शीच्या भीतीने घर वांधण्याची कल्पना 
जक्षी कोणी सोडून देन नाद! त्याप्रमाणें रमणीयतेच्या भीतीने मनुष्यान ध्येयः 
वाद अजिब्रात राकून देतां कामा नये. भ्यर्यनिष्ठा नसेल तर॒ अभ्यास, दढनिश्वय, 
चिकाटी तितिक्षा व पराक्रम इत्य,दि सद्गुण मनुष्याचे अंगी उत्पन्नच होऊ शकत 
नाहीत. आणि या सद्गुणा अभर्व। पारमार्थिक उन्नताचीच काय पण हिकः 
उन्नताची द्रा अङ करणं व्यर्थच टे. प्येयानिग्रिनेच अनेक संकटा तड 
देण, हाल -विपत्ति सोसण किंबहुना भ्रसंगविरेषां प्राणत्यागाचं दिन्य करण्याचे 
देखी लोकोत्तर सामर्थ्यं मनुष्याच्या आंगी प्रकट होर्णे या विषया चो उदाहृर्णेच 
पहावयार्च] अस्यास पुराणां किंवा इतिह्ासांत दखीर तीं पुष्क मिक्नाल 
इर्केच काय पण वर्मानकाल।त देखील, मानवी" जीवितांत भसं लोकोत्तर 
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सामथ्यं प्रकट ज्ञाल्याचीं उदाहरणे वर्चेवर धडकी आढद्न येतात. पााणहूद - 
याला देखील धक्ता मारणार मानवी बुद्धाचै हं दिव्य सामर्थ्यं प्ययनिष्ठनैच प्रगट 
हों असें कबूल करण्याखरोज ग्त्यतरच नाही. मनुष्याला आपल्या भ्येयाचा 
निश्चय केवब उपजत बुद्धानच करतां यता असें नाही. ध्येय निश्चित होण्यास 
योग्यरालया विदयाभ्यासा चैह आवद्यकता अस्त. मनुष्याची बुद्धौ ज्या मानानि 
प्रगल्भ क्ञारेली असते, दया माना त्याची ध्ययवस्तु भव्य व उच्चतम असु 
शकते. संकुनित किंवा असंस्कृत वद्धाखा उच्चतम ध्येयाचा निश्चय करतां येत 
नाहीं या नियमाला देखील काही अपवाद् सापडतील. पणत सोडून दिल्यास 
ध्ययनिश्चय होण्यास ससंरकृत बुद्धाचःच आवदथकत) आहे, असें मान्य करण॑च 
भाग आदे. 

प्येयवस्तूचा विचार करताना पारमार्थक व व्यावहारिक असे देन प्रकार 
करावयास पाहिजेत, भसं दिसं. व्यक्तिमाच्राचं स्चर्वेचन्य लक्षात चेतल्यास 
-सुन्विभदास अनुसक्न, प्ययकत्पर्नेत अनेक भेद हणे सभवनीय महे. पर॑तु 

शाखरीयदृटया विचार करावयाचा तो दरएक व्यरककाच्या स्वतंव भ्ययाचा करा- 

वयाचा नून, माननी प्राण्याच्या जीविताच ध्येय कोणतें, त्या विषयींच विच।र 
करावयाचा असतो. यथं मयादाच घाखावयाचीं ज्चाल्यास. सस्ति. धर्म, समाज 
किंवा राष्र् या हइाव्दार्नचि घाललां यल. तर्थापि सर्व धभुप्रवलकांची दृष्टौ अशाच 
दिसुन यते की, एकद्र मानी प्राण्याचें ध्येय व त्याचा माग, निधित करून 
त्या विष्रयी सव जगाला उपदेश करावा. परंतु या धर्मसस्थापक पुरषांमभ्य 
देखील स्वभावभेद भसल्यामु>ं त्यांनीं उपदेक्िकेल्या मार्गान बव्याच अञ भद 
दिसून यनो. किंबहुना भ्ययनेश्वयाच्या बाब्तीत देखील दी भद्कल्पना अजी 
बाद नष्ट स्रालली दिसत नाह. याचा परिणाम असा क्षाल आहे की, या वघ 
घव कुटुबक भा घर्मसस्थापकानो उपदरिषव्या ध्येयांत व ल्याच्या मार्गात 
अनक मयादा उत्पन्न हे-उन; धर्म सस्छति दिवा समाज यान भ्येयाचं स्वरूप 
निशित ज्ञां, आणि अरा मयादेत ध्ययाचा विचार करणं, कमभ्रप्तच होऊन 
-बसले. वेदिक ऋषीनीं उपदे प्यव अलिक मान्यौ प्राण्यांकरतां भसून 
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देखीर, त्याची सांस्कृतिक किंवा रा्रीय मर्यादा मान्य करून लयाचा विचार 
करावा लागतो. एेहिक व पारमार्थिक कल्याणाच्या टन जगांतील सर्वं मनु- 
प्याना आश्रय करण्याखा योग्य असा स्रौगपूणी वेदिक धर्मासारखा दुसरा धर्मच 
आजपयंत या भूमडव्यवर अस्तित्वांत आलेला ना, असं जरी म्हणतां आङ 

तथापि, दुनियतील सर्वं जाति किंवा धनवि रोक, या वैदिक धर्माचिच भनु- 
यार्थ हानील, अशी कल्पना आज कारी चक्य दिसत नाहीं म्हणून वेदक संस्कर, 
तीच्या ध्येयाविषयीं विचार करताना त्याचा अभ्यास किंवा श्चिार वैदिक धर्मा. 
नुयायी प्रत्येक दिदुमाच्रानं तयी करावा, असं ओधाने व म्हणावे लागते. 

वेदिक संस्कृतीनं अभ्युदय पूवक निप्रयसप्राप्ि हैंच मानवी जीविताच 
ध्येय निधित केठं आहे. यांत मनुष्याच्या एहिक आकाक्षाना योग्य तितका वाव 
ठेवला असल्यामरे, त्याच्या भोतिक व भव्याल्मिक स.मर्ध्याचा पूर्णं विकास हाऊन 
व्यवहार व परमार्थं या देनही ट्टी मनुष्य कृतार्थं हातो. वेदिक धम्॑चै हैँ ध्येय 
मनप्याच्या पारमार्थिक बुद्धीला ज्या प्रनाणे परते, त्या प्रमाण ल्याच्या व्यवहार- 
प्रवण बुद्धाय समाधान करण्यास तं समथ होते. परंतु संन्यासमार्गानिं निश्रेयस 
प्राप्तीची कल्पना अभ्युदयाच्या कक्षुतून बार काटून वष केली, वं नित्रयस- 
प्ाप्तश्चं हं उघड बागड ध्येय समाजापु्ं देविय, व त्याच्या प्रप्ठाकरता मायावादी 
वेढान्तमागर्चिं अवलबन करण्यास सांगित्ठ, बौद्धिक क्ट करण्य।स भ्वाभाविक- 
धर्णीच मनांतून नाखुष् असलेव्या मानवी समाजा, जगन्मिथ्यात्वाची कल्पना 
तत्काल प्रिय वारङी. व एेहिक धार्मिक व तातिविक अचा सर्व प्रकारच्या वाड- 

याल या जगन्मिथ्यात्वाचा प्रसार कारच क्षपाय्यानें क्ञाला. अभ्युदयङन्य अका 
निश्रेयसप्राक्षीच्या व्येयानं व त्याच्या मायावादी साधनांनीं दहिंदुसमाजांत भोदा- 
सिन्याचा गाढ अघःकार पस्रला व विज्ञानशाखाविषर्यीची वयाची बौद्धिक दष्ट 
कुप्तप्राय क्ञाली. भोर) भावना; सद्गुणा रूप धारण करून सवे।च्या हृदयावर् 
अमल करू छगली. वुद्धीचा ह्यास टला. सरोघनस्ताम््य रगड़े पडटे. व 
सष भूमेडक्ाला गव्रस्षणी घालणारा प्रवासी बद् क्षारा अङा अनेक सामाजिक 
ुर्ुणानीं पाडला हदु समाज पारत याच्या गद॑त कोलमह्ून पडला तर त्यांत 
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करारसे आशर्यं नादी. याच्या उख्ट निश्रेयसाची कल्पना सेोदरून देऊन, ध्येय या 
नात्यानें नस्त्या अभ्नुदयाचाच खीकार करण्यां आला असता. तर काय क्नार 
असरत, असा परश्च सादाजकच उत्पन्न हेतो. त्याच उत्तर असं कां, निश्रेयस 
रहित नुस्त्या अभ्युदयाच्या उपदेश्चानं देखं र समाजाचा हानीच क्ञार) असनी, 
म्हणून केव क अभ्युदय व केवल निग्रयस या पेर्का बरं कोणते, भसा तुलनाटमक 
प्रश्न दखील मनात आत्यारवाच्न रहात नारदी. सन्य।समनाययनिं नुस्त्या निः 
यसताच भयेय॒ समाजापुढ दठेविध्यार्ने, तो उदासीन दुर्य व॒ परलेत्र ज्ञाला 
हं अर्] खः असर तथापि वप्याची परमार्थलाल्सा न्ष जाली 
नाह. स्यात्रढं मावंकपणने कां हना; त्याचा मीतिनिष्टा वेय- 
क्तिक स्वरूपानं तरी कायम र।हिखा. म्हणजे संन्यासमर्मी भ्ययनिष्ठेन समाजाची 
व्यावहाारक हानि जा षण त्याच नैतिक हानि क्नाढा नाहं, असं कबूल करणें 
भाग पडते. याच्या उल्ट समाज जर नुसता अभयुदयाच्या नादौ लागला असता 
तर तो पराक्रमा, तावक बुद्धीचा हध्यासी, आणि वेभवज्ाखा असा स्ञला 
असता. पण त्याच। नैतिक अधःपात कोणत्या थरास् जान पोचला असता 
याची नुस्मी कल्पना देखील करवत नाह, पारत-याच्या जाचामं 
गांजून गेकेखा मनुष्य वैतागा्ने असह ्हणेल कीं, एके नेतिक अधःपात पुर- 
वला; पण हं पारतंय न्को परु शात चित्तानं भविध्यटकाखावर नजर देवून निचार 

करण।न्या ववेक मनुप्यास सुच कवल कशं लागेल क, भोतिक अषः- 
पातपिक्षा नैतिक अधःपात फारच वाईट आहे. म्हणजे सन्यासमार्गाच्या वणां 
समाजाचि जी हानि ज्ञारी पक्षां नुसत्या अभ्युदयाच वब्ण समाजाला लागल 
असत, तर कारच हानि ्ञारी असवी. त्यापेक्षां हं बर. इतर्कच या तुलनच्या 
बाब्तीत म्हणतां येईल. परतु वेदिक संस्कुतीयच ध्यय भसँ एकांमी नसल्यामूरै 
या्ेकी कोणत(च दोष स्या ष्ययावर येऊ इाकत नाका. अभ्युदय व निश्नियस या 
दोन अशांनी पूणं होणारा ध्येयाचा मार्ग ( साघर्मं ) एकांगी असणं ङक्य नाही. 
परमार्थाच्या टष्टःनँ व्यवहार किंतीहि कमी दजचा ठरला, {कवा ठरवितां आखा 
तसै व्यवह्!रिक स्वाश्थ्याची परज परमा्थीला कमी असते अस कोणत्याही प्राजर 
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वद्धाच्या मनुष्याला वाटणार नादी. व्यक्तीच व्यवहारिक स्वास्थ्य त्याच्या सामा- 
जिक उत्कर्षावरच सर्वस्गी अवटेबून असते, हेहि तितर्केच खर आहे म्हणून 
समाज हंच अभ्युक्याचें स्थान आह, असं निर्विवाद् सिद्ध होतें. या विषया्चं 
विवेचन प्रस्तुत उपनिषदाच्या विवरणांत सविश्तर ज्ञार भसल्याप्रक, यर्थ वयाची 

पुनसक्ति करण्याचै कारण नादी. मनुष्य आपल्या जीवनक्रभास स्वतंत्रपणे प्रारंभ 
करतो तेब्हांपासूनच स्वतःच्या पारमाथिक उन्नता व सामाजिक उन्नतीचौ कतंर्ध्य 
त्याच्यावर् यऊन पडतात. हीं कर्वव्य व्याला कोणत्याही प्रकारं टाज्तां येतात. 

ध्येयाप्रमाणं त्याच। माश देखार द्विवेध असा वाटत असषव्यामुके, दो आचरण 
करण्यास फारच कठीण जाई अप्त समजण्यार्चै- कारण नार्ही. वेदिकधमानं य। 
मागीची रचनाच इतक्या खबीनें कडा अहि क, ‹ एका ्ियाद्वयर्थकरी बभूव" 
या म्हणीप्रमाणें, एकाच मार्गान अभ्युदुययुक्त निःश्रयस हं ध्येय मनुप्याखा गांडतां 
यतं. वणीध्रमधन हाच तो मागे होय. योगयुक्त बुद्धी या घर्माचै आचरण 
केल्यास सनाजाचा उत्क म्हणजे अभ्युदय, आणि व्यक्कतीच परमकल्याण म्हणजे 
निःभ्रेयस प्राप्त होऊन मानवी जन्माच साधक हर्त. वेदिक धमन उपदेरिटेत्या 
या मार्गी येय सपादन करावयाचे क्चाल्याप्त ञे बौद्धिक सामर्ध्यं मिश्वावे लागते, 
तं व्रह्मविदय शंचून नण इ्क्यच नसल्यामु तात्विकटष्या ` ब्रह्मवि्ा ` हैव 
त्याच खे६ साधन होय असं ठर. निष्काम स्वध्माचरण व ब्रह्मविदा हे शब्द 
जथ भिन्न निन्न दिसले, तरी पिर अतरग व दुस् बहिरग होय इतकाच त्यांत 
करक आहि. मनुष्याच्या पारमार्थिक अओवनक्रमाची ती अतनीह्य स्वरूपे आहित. 
या प्रनाणें वेदिक धमनं भ्येयाबराबरच नार्गाचाहि निश्चय केला अषि, द्यावरून 

पूर्व॑ सांगितल्याप्रमारणै, ध्येयवादारा अमर्यादिलपणाची भीति उरत नाष. कारण 

प्येयनिष्ेबरोबरच साधकाच्या अतःकरणांत म।गनिष्ठादेखीर साहजाकच उत्पन्न 
होते. ध्येयाचा विचार करतांनाच मार्गा बौद्धिक स्वरूप त्याला लक्षांत घ्याकेव 
खागत असत्यामुढे या मागौचा खडतरषणा त्याच्या नीर ध्यानात येतो आणि 
ध्येयाच्या नुसत्या रमणीय कल्पेत रग्न जाण्याचा अबट शोक त्याच्या अतः- 

करणांत उत्पन्न होत नारदी, प्येयत्राप्तीच्या योगाने * मानवी जीवितास येणारा 
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उपानेषद्रत्नपरकाश- 

भव्यपणा जता दयाच्या मनांत भरता, दयाप्रमणैच या भव्यपणाकरतां करान्था 
खागणाञ्या असिधारात्रताचं देखील, व्यार प्क स्मरण असते. तात्पथ॒व्येयवा- 
दाची मयादा न बिधडतां, ओजस्वी ध्येयनिष्ठा साघकाच्या अतः्करणांत जागत 
ते. व त्याच्या आंगच॑ लोकोत्तर सामर्थ्यं प्रगट होऊन तो काडावसेषर देखीर 
( यमध्माबरोवर ) वादविवाद् करण्यास समर्थं होतो. 

अधिकरारोलक्षणांत बौद्धिक साम्य व बौद्धिक सद्गुण यांचाच तेव्रढा 
समावेश फला तर कारद्ञा नानगड। उत्पन्न होत नाहीत. सदाचार, शाल, सामथ्ये, 
उत्साह व ध्येयनिष्ठा इ. सद्गुण ज्याचे अमी असतील तो ब्रह्मविदे अधिकार 
आदत असं ठ्ल. पतु, नित्यनैमित्तिकासारख्ग्रा कमीनुष्ठानांची ब्रह्मवियेच्यःः 

अधिकारास गरज अहि असँ मानमिर तर मा अयिकाराच्या लक्षण,ची बरीच. 
गतागत ह) सागते. कारण, नित्य, नैमित्तिक व प्रायध्ित इ. सरूपाच। भैदिक 
कभ कोणत्याही जातीच्या मिवा वयाच्या मनुप्यास करतां येतील असे ्हणतां येत 
नाई।. सद्गुणा चा गोश ती नाई. त। कोणत्याही जातीच्या मनुप्यांच्या अमी मसु 
काकतीकः परतु वेदिक कमीच अन॒ष्टान ब्राह्मण, क्षतिय, वैद्य या रवणकरार्नाच 
करतां येत; डुद्रादिकांना तं करितां येत नारद अस। धमंश्ञाल्लाचा निर्ध अ।जप. 
यैन चाङ् अहि. वेदिक कर्मच; हा नियम बऋ्याषषयेक्त काग करावयाचा कै नाद 
या विषां उपानिषत्कव्या ऋषीतत मतभद् शाला असावा असे दिसते. या बाब- 
तीत ब्रह्मसू्कार बादरायणाचायनीं देखा सडतोड निणय दिर्ला नाई. 
तथापि या बाबर्तीत कटोपनिषत्कारांच मत काय अहि इतकेच एथं पहावयाय 
आदि. कटोपानिषत्कासंन व्रह्मवियेचा अधिक्रार सपादन करण्याकरितां वेदिक 
कमीनुष्टानां चा आवदयकता को्ठव सागता नादौ, उख्ट, आत्मतच्वज्ञानाच्या 

योगाने प्राणी मक्त ह्।तो व अमृतत्व पःवेतो असा उष्ेख करून ( कठ. २.३.८ )} 
सामान्यतः कोणताहि मनुप्य ब्रह्मवियेला व तिच्या योगाने प्राप्त द्यौणान्य, 
अग्तच्वाला पात्र अहे असंच दुवि आशे. त्याचप्रमाणे कठ २३.१५७ या 
मन्रात ` जनानाम् ` या पदान परमाल्ना मनुभ्याच्या हृदयांत वास करितो म्हणून 
त्याचे ज्ञान सपादन करण्याचा अधिकार मनुष्य मात्रास आहे मसे प्रदरित के 
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भदे. या भथीचा उष्ठेख मतिंतदहि आखा आहे. ( गीता १८ ६१)या स्वं 
गोटी चा विचार केल्यास मनुष्यमान्न हा ॒ब्रह्मवियस भधिकारौ अहि. या बाबतींल 
त्याची जात आड येऊ शकत नारदं अस। कठोपनिषद् चा सिष्दांन आहे. दुरा- 
चरण, उच्छरुखब्पणा व वेषम्य हे दोष व्रह्मवियच्या अधिकाराला बाधक भसः 
तात ( कठ १।२।२४ ) तस्ष॑च, सद्गुण हे ब्रह्मविदयेच्या अधिकाराला पोषक 
होतात असें कञेपनिष्दात स्पश सांगितले भि, या ओपनिषद सिद्धांताचा अनु- 
वाद् गौताश्ाचरार्नेहि केला महि. ( गीता ९-३०-३२ रहस्यदपिका पृ. २४३- 
४५५ ). सारं सदगृण.समर्थ्य, ज्ञानलालसा व ध्येयनिषा हीच ब्रह्मविच अधिकार 
सपादन करण्याची साधने होत दहा श्रतीचा अधिकारलक्षणाविषर्यीचा स्पष्ट 
सिद्धांत आष . प्रल्हाद, हनुमान विदुर इ. यांच्या सारख्यांच्या चरितां वैदिक कमन - 
छ्ठानाचा सबेष मर्ढीच दिसून येत नाही. अज्ञा ठिकाणी यनकेन प्रकारेण कर्मानु 
्रानाचा सबध जोडावयाचाच क्षाला तर द्यांनीं पूर्वजन्मना वेदिक कमीनुष्ठान केर 
होतें म्हणून त्यांना या जन्मी ब्रह्मवियेचा अधिकार प्राप्त क्ाला अक्षो कल्पना 
करावी रागते व ती प्राचीन टीकाकारांनीं केली अदि. पण ही कल्पनां तर्क- 
सयद्ध नाही; व कार्यकारणभावाच्या उपपत्तीने या कल्पनेचा अधिकाराङ्ञी प्रत्यक्ष 
संबघ्र जोडतां येत नाही. म्हणून श्रर्त।चा सरन व शुद्ध भभिप्राय लक्षांत चेन 
गीतिप्रमाण, “चयो वैदयास्तथा उृद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ` असें म्हण्णेच योग्य 
ठरते. विराष प्रकारच्या वैदिक कभौचै बमनुष्टान व जन्मांतरीय कल्पना यांचा 
कटोपनिषदांत अधिकाराश्या टर्छने मर्ढीच उल नारः. व्यावरून सामर्ध्य, सद्- 
गुण, जिज्ञास। व व्येयश्रक्ीची उत्कंडा या गो्नीच सिद्ध हाणारं अधिकारीलक्षण 
कटोपनिषद्ला मान्य आहे, असे निर्विवाद सिद्ध होत. 

मनुष्याला अभ्युदयनिभ्रःयसप्राप्तीबी भतिशय उत्कंठा भसरी तरी त्याखा 
हे ध्येय गांरण्यास बरेच परिभ्रम करवि श्ागतात, किंबहुना उन्नतीच। हा मार्म 
तरवारीच््या घौरेसारखा कठीण आहे, भसे कटोपनिषदांत भ्हट्ठे भदे. (८ कठ 

१।३।१४ ) कोगत्याहयी कामात मनुष्याला ज़ कार कष्ट करावे छागतात, त्यांची 
कारण अनेक भसतात. एक तर स्वतःच सामर्थ्य " त्या कामाला , अपुर पडते. 

क. १६३ 
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अवक्ष्य तितके इतरां सहाय्य मिक्त नाहीं व॒ कोणाचा तरी विरोध त्याच्या 
मार्गात आड येतो. या नानाविध कारणान कार्यसिद्धि कारच कटसाध्य होते. 
विशेषतः जं कार्य केवर स्वावटबनार्नेव करावयाचे भर्ते, त्यांत भयधिकच परि- 
श्रम करावे खागतात अणि भक्ा स्थिर्त।त विरोधाला तोंड देण्याची षाढी अली 

तर मग विचारावयासच् नको. परमार्धमार्गोत मनुष्याचा अशीच स्थिति होते. 
परमाथव दुसव्याच कारसं सहाय्य घतां येत ना. हँ पारमा्थचं दिव्य ज्याचें 

त्यालाच करावे रागत. त्यामुढं मार्गाचै काटिण्य अयिकच वादर्त. तथापि पर- 
माधमागचा कटीणप्णा एवव्यानच निश्चितं करतां येत नाही. तसा तो निश्चित 
ठरविण्यास आणखी दान महत्वाच्या प्रश्नांचा विचार करावयास पाहि. मनु- 

ष्याला अग्रतत्वश्राप्तीची इच्छा क्षाली, तरी तें मिखविण्यास व्यार अवद्य तितरके 
स्वातव्य असतें की नाही १ वयर दोहोपेकीं हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. या 
बाबतींत नव्या जुन्या डाछ्लकारांत बरव मतांतर आढदून येते. जुन्या प्रेथक।(रांचै 
म्हणणे अस क, मनुष्यार्चे जीवित प्रारभ्धाच्या खाधीन आहे. इन्च्छा, प्रयत्न व 
कटप्राप्ति या सर्वं गोष्टी प्रारब्धावर अवलंबून आदत. म्हणजे मनुप्याल स्वतत- 
पणाने असं कार्हीच करतां येत नारदी. या प्रारन्धवादाच्या मतानें परमार्थोत देखील 
मनुष्याखा कारसं स्वार्त-य नसर्त. एवाद्याला परमार्थाची इच्छा होणे, याला "सद्- 
गुरू गांठ पडणेँ व उपदेडा निक्णं या गेष्टो प्रयत्नसाध्य नाहीत. नशिर्बी अस्य 

तरच घडे. या जुन्या पक्चाप्रमार्णेच नवीन पक्षाम्ये देखीरु निसशवादाच्या योगाने 
प्रत्येक मनुष्य किंबहुना प्रलयेक वस्तु निसगेनियमाने बांघलृटी अहे. या निसर्ग- 
वादाला नियति संदी म्हणतात. या नियतीर्ने ठरवित्याप्रभाणेच पदाथमाल्लाचे 
व्यापार घडत असतात. या नियतीच्या चक्तांतूनच उत्पन्न क्षारेका मनुष्य देश्ार 
तिचा ताबेदारच असतो. आजपयैत जगांत जे दुष्ट करिवा सुष्ट लोक क्रे, ते 
सर्वं नियतीन॑च बनविखे आहित. दुप्कभं भिव! सत्कथं हीं देखील दयां स्वतंत्र 
पर्णे केली नपुन, तो एक नियर्तीचा सर्च आदि. यावर जर कोणी असँ विचा- 
शल कीं, जर मनुष्य ह {"यतीच्या हातांतीर बाहुर्च आहि, तर हितारिति, नीति 
अनीति, कर्वव्याकर्तेन्य वरे जावतीत शाल्नकारानीं विधिनिषेधाचा खटाटोष कां 

२० 



कटोपनिषदाचा उपसंहार 

केखा या प्र्नाला यांच उत्तर असं कीं, दा देलीर नियतीचा एक लहरी खेच 
आशे, जुन प्रारव्धवाद् किंवा नवा नियातिवाद हीं एक प्रकारची जाग आहेत. 
त्यांत मनुष्य एकदां सांपडखा म्हणजे द्यातून बाहेर निधणे कठीण. आधुनिक पडि - 
तानी या नियतिवादाची नवीन तद्हेन भांडणी केली भस्री तरी दयांतीर कांहीं 
तत्वे आमच्या प्राचीन शाघ्रांतीरु स्वभाववादाक्षीं बय्याच अशीं जुन्ण्या- 

सारसी आहेत. या तर्वाच्या मतान मनुष्य हा प्रारग्धा्चै, 
स्वभावार्चे कवा नियतीचै स्व्णे अहि. वयाची सद्राति, फिवा दुर्गति 
स्वर्गं किंवा नरक, उन्नति किंवा अवनति हीं त्यांच्या खाधैन मीच नाहीत. 

हे मत ओपनिषद् ब्रह्मवियेला बिलकुल मान्य नाही. मनुप्येतर प्राणि सर्वास 
निसर्गारधीन असला तश तसा मानवीप्राणि सर्वतोपे निसरगाधीन नादी. 

तो कां बाबर्तीत तश नैसार्मिक प्रेरणच्या उख्ट जाऊँ शकते. उदाहरणार्थ 

भूक रागणौ व ल्याबरोबर सांषडेल तो भक्ष्य पदार्थं खणे, ही नैसर्गिक प्रेरणा 
भे. प्रसंगविरोषौ तज्ञाच कांहीं विहेष कारणांनीं मनुष्य, निग्रह-पूथक दी 
नैसीशक प्रेरणा दावन टाकतो. एक दोन दिवसच काय पण महिनेच्या मदने 
उषारीं राहून तो प्राणल्यागही करतो. प्रायोपवेशन करून प्राणल्याग करणारीं 
माणसं निसगावर जयच मिन्विताल असं म्हणण्यास्र हरकत नार्हः. मनुष्याचा 
जडदेह उया निसर्गातून उन्न श्ञाला त्य प्रमाणें मानवी बुद्धि देखीर, व्या 
निसर्गातून उत्पन्न ्ाटी आहे. जडदेह निसर्गाच्या ताब्यांत असला 

तरीही प्रसंगविरेषीं मानवी बुध्दि निसर्गाच्या तावडींतून कञ्ची निसरते, हं 
वरील उदाहरणावरून चांगल लक्षांत येई. त्यावरून मानवी द्युद्धि खतत्र अह 
असें ठरल तरश तिचच स्वातंत्य मयीदितच भह, हे कवर करावयास पाज. पाण्यावर 
फिरणारी नांव जरी पाण्याच्या स्वाधीन असटी तरा गतीविषर्ीं तिका पुष्कर 

स्वात्य असतें. पाण्याच्या अस्तित्वावरच नविचा सर्वं प्रवास अवटबून असतो 
हं जथ खर असँ तथापि त्या पाण्याच्या आश्रयाचाच उपयोग करून नौकेच्या 
गती वोकशेश्य जलप्रवाहाच्या विरुद्ध ॒देखीर चालवितां येतं. त्याप्रमार्णेच 
मानवी बुद्धीखा सष्टीचा भाधार ध्यावाच लागतो, पण निसगनियमांचा प्रवाह 
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नेर तिकडे न जातां नैसर्भिक प्रेरणेची धार तोटून दही मानवीं वुद्धि विरुद 
दिरेनेक्ष जाव इाकत. हेच तिच स्वातत्य हाय. ओपनिषद् बऋह्यवियेने मानवी 
बद्धीला परमार्थीचि बाबतौीत स्वतेच्रं ठरविली आह. ब्रह्मवियेचा हा सिद्धांत 

सयुक्तिक, वुद्धिम्राह्य व अनुभवसिद्ध आहे नेसभिक प्रेरणेच्या प्रवाहा्चा ओढ 

विषयोपभोगाकडे असतो. पण त्या विषयेोपभमागाचा व्याग करण्यांतच मनुष्यार्च 
हित असतं. म्हणजे मवुष्याच्या बुद्धीखा निस्तम प्रेयाक्डे सचते, पण याच्या 
विरुद्ध भ्रयाकड जाण्यांतच मनुष्याचै कल्याण होतें म्हणून प्रेयाकडे जाणाच्या 
निसर्गाची धार तोड्न, मानवी बुद्धीं श्रेयाकडे जाव्रयास पादिज आणि तरसे 
करण्यास तिला पूर्ण खात.य असतें. ( कठ. २|१|२ ) 

स्वातं-य ज्ञा तर तं उपयोगांत आणण्यास भरपूर सामथ्य असावे लगते. 
कारण प्रतिबधक गोचा अडथका बाज्ञस सारून ईष्ट दिशेनं पुढे जार्णे, हाच 
स्व।तन्याचा खरा उपयोग होय. अक्तँ करताना अडथे बाज्ञस सारण्यस ज< राक्त 
नसेख, तर तै स्वात-यचं नन्हे भसं म्हणण्याची पाडा यते. सामभ्य व स्वातं-य 
या दोन कल्पना परस्पर भिन्न असल्या तर त्या एकमेकांरी इतक्या आश्रयभूत 
कञाल्या अहित कीं, त्यपिका एक दुसरीपासून वेगी काढणें म्हणजे लया 
दोहीचा ही नाश्च करणे हाय, असे वाट् ठागत. बुद्धिस्ांत-याची गोष्ट देक्षील 
तश्चीच अहि. सुष्टिनियमन कित्र निस हा वुद्धाखा जन्म व जीवन देणारा अहि. 
तथपि प्रयाचा व्याग करून बुद्धि श्रेयाक्डे वल्छा असतां, ही नेसर्भिक प्रेरणा 
तिला मागे खचर लागत. मनुष्या ज्ञानेद्विये बहिरभृख असून ती बाद्यीवषयाकड 
ओढ खात असतात. इदि स्वतःच विषर्याकडे धांव घेतात, कहे विपय इंद्रि 
याना आप्टेकड ओदून घेतात, हा प्रश्च बराच यिचार करण्य।स।रखा आह 
श्रतीनै प्रश्नांतीर दान ही भाग अङरातः माम्य केल्यासारखे दिक्षतात. इं्यपिन्षा 

विषय श्रष्र या वाक्यात श्रतीन विषयाकर्षणाखा मान्यता ददीविरी आदि ( कड 
१।३।१० ) आणि इंद्रियं बहिमुख असतात म्हणून जीवाची ट्टी देखीरु बहि- 

भख होते, असें सांगून इद्विये आपण होवृूनच विषथाकड धांव घतात असे श्रुती 

सुचविं आहे. ( कढ २।१।१ ) यावन इद्रिय-विषय-सयोगाला दोांचीर्हा 
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क्रिया कारणभूत हाते, म्हणजे विषय इद्वियांन। आकर्षण करतात हं सं आणि 
इदरियं विषययांकड धांव धेनात हृदी शरैव. या दोहीच्या कारवानं निसर्गाचा 
उपभोगवासनाट्मक ( ्रेमीरूप ) प्रेरणा कारचं जोरदार हे।त. द्याप्रढे परमा्थीकड 
वल्णानच्या श्रयस्काम वबुद्धालाद्ी तितकाच जोराचा विरे करावा लागतो 
नि्तगाधीन क्षाटेत्या इद्रियांज मोहरा वर्ढवेण्याच म्हणज अत्मुख करण्याचै 
कान वृद्धाला प्रथम कर्व कागर्ते. या ज्लगख्यःत वुद्धि सामर्थ्यसषपन्न असे, 
तरच टिकाव धक् श्कते, नाहीत पराभूत हवरून अखंरास या विषयोपभोगरूप 
नेसर्भिक प्ररणला इारण जाणें तिला भाग पडते, म्हणून स्वातव्याप्रमार्णे साम. 
याच महत्व देखी भोपनिषद् ब्रह्म वेयेनन स्पष्ट सांगते अहे. 

मृडक ३।२|४ प्र १०० प्रघ्न ५।६ पृष २५ या प्रमाणें उन्नति किंवा 
अवनतीचे बाबतीत मनुष्याय बुद्धी पणे स्वतंत्र अदे. आणि या कामीं तिला 
निसगाबरोवर न्रगडावै लागत असन्याम॒कक. तिला तितिक्षाव आक्रमण 

ल्या दोनही प्रकारच्था सामध्याची सारस्रीच आक्दयकता अहि, 
भसा श्रताचा सिद्धांत आहे. निसगाच्या विरोघाप्रे परमा्थमार्म बराच 
खडतर वारण्यासारखा अक्षका तपत अतिम साध्यार्चे भन्य स्वरूप मनांत 
भरल्यत्े ज्याची ध्येयनिष्ठा पण जागृत ्ञाली क्चाहे. त्याला बुद्धीव्रादाच्या 
या खडतर मार्गाची मुर्ढीच भीति वाटत न्ह, तो या मागाचं निभयपण् आच- 
रण करून इतरानाही वद्ण घालून देतो. खरोखर सत्रा आणि विलासी अशा 
लोकाना हा बुद्धिवादाचा मार्ग जितका खडतर वाटतो तितकातो मर्कीच नाही. 
भस्तुलः; परमा्थमाग अवघड नसून त्या मागन जाण्याच्या पूर्वां करावा रागणार। 
स्वाथत्याग अवघड आदह, व याच दष्टान श्रुतीनें हा दुगैम मा अहि असें 
महर अहे. वस्तुतः स्पार्थत्यागी व पुरुषा्थाची इच्छा असणायच्या मनुष्याला द् 
परमार्थमार्ग सुखकारक वाटेर यांत ईका नाही. 

हृदया्या सरब्यपणापासूनच परमार्थ मार्गाङा सर्वात होते. मत्सरदून्य 
सरक हृदय, हव परमार्थं आचरणाचं आरमस्थान हाय. सद्गुण मतो स्वतः- 
च्या ठिकाणी, अथवा परकीर्याच्या ठिक णीं असो, लाची जाणीव .क्ञाल्याबरोबर 
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ज्या हृक््यांत संतोषघ्रृत्ति जागृत हाते, त्या हृदयांत अनसूया म्हणजे सरलता वात 
करीत भाषे असँ समजारवे. स्वतश्चया किंवा आपल्या म॒लांबा्ाच्या गुणांविष्यी 
अवास्तव कल्पना कलन देखी आनद मानण्याची खोढ सामान्य भाणसांत 

बस्याच प्रमाणात माटकून यत. षरतु हा देष नसलेर्खदीं कां माणसे आढ- 
क्तात - तथापि आपल्याख अप्रिय अजा मनुष्याच्या अगचा सद्गुण टद्टीस पडला? 

किंवा तो मान्य कण््याचा प्रग अला, तर खुल्या दलनं त्या 
सद्गुणाचं कोतुक करण्याद्लका मनाचा सरन्छपणा फारच क्रचित् भाढन्ुन 
येतो. चोरी करून आपल्याखा धार विपत्तीत ढकर्णान्या चोराविष्यी 
अप्रियता किंवा राघ्रत्वाची भावना, क्षणभर विसरून जाऊन, चारुदत्तानँ प्रसन्न 
होऊन, “ अहो दरनियोऽये संधिः, ` ( चोरानं भित कोहून केलेली ही वाट खरो 
खरच किती प्रेक्षणीय आष्ि, ) मच्छक्रटिकातील या चासुदत्तासारसखी माणसं हजा- 

रांत काय, पण खात देखील सापडण कठीण, अही पूर्ण सरलता जरी आपले 
अग उपजत नसङा तरी ता सपादन करण्याचा प्रत्येका प्रयत्न तरी करावयास 
पादिन. अतःकरणांतीर मत्सर ज्या मानार्ने कमी हे), त्यामानानें मनुष्य 
परमा्थीचे जवन जातो, शन्नमिल्ञत्वाची कत्थना सोहन देऊन स्द्गुणांविषयीचा 
सानंद आद्रभाव, उत्पन्न क्षाखा म्हणजे मर्सराचें बिद्ाड हार्ट असं समज. 
ण्यास हरकत नाही. अदा प्रकारं सद्गुणा विषर्याची आढ्ख परणं द्वीच परमे- 
श्वरा्ची पहिरी भोज्ख होय. ज्याप्रमाणें काषटमय किंवा धातूमय मूर्तिं हैव ध्यान- 
धारणच्या अभ्यासाकरतां, अगदीं प्राथमिक प्रतीक म्हणून स्वीकारे असते. 
त्याप्रमाणेच ज्ञानाच्या परिपाकाकरतां ज्ञानमय परमेश्वराची उपासना करणे 
अवदय भसत, सद्गुण हे ज्ञानषूप परमात्म्याच प्रतीकच हात, भसं शहणण्यास 
हरकत नाही. याच अभिप्रायानं अनुया ( हृदयाचा सरन्पणा ) हँ एक मत्वा 
अधिकारलक्षण सागितङं आहे. ( गीता ३।३१ व ९-३ ) श्रुती देखील" सर्वं 
मेगल गुणां च अधिष्ठान म्हणून ब्रह्मस्वह्पाच वर्णन के आहे. त्यावरून सद्- 
गुणोपासना हा परमाधौ चा पहिला घडा होय, असं सिद्ध हते. हा धडा नीर 

सर्गौ सरला न्रसतां ही सद्गुणोपासना म्हणजे परमाथार्च पहिली पायरी किसी 
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आनेददायक अस्ते, हँ अनेक उदाहरणांवरून दाखवितां येक >तिक सद्गुण पिक्षां 
बाह्य किंवा व्यवहारिक सद्गुण कमी प्रतीचे भसके, तरी तेंहि सद्गुणच अहित. 
म्हणून ज्याच ट्ट ( बुद्धौ ) पवित्र क्लालेकी असते लयाच्या या गणग्राहक ट्ख 
हे बाह्म सद्गुण आनददायक वाटत नार्हीत असँ नारी. फरक इतकच की, 
वस्तूचै बाह्य संदर्यं दृष्टीस पडल्याचरोबरःविषयरुषट मनुष्य।च्या अतःकरणांत उप- 
मोगवासनेच। ज्वाला भडकते, आणि पवित्र चष्टीचा मनुष्य शांत ॒चित्ताने वस्तु- 
सोदयं निशेक्षण करतो व वयाची योग्यताही बरोबर ठरवेतो. याच कारणा. 
वरून छन्नपती शिवाजी महाराजा न, एका रावण्यसपन्न सछीकंडे पाष्रन माते 

स्मरण कां केँ, त्याची उपपात्ति बरोबर समजते. याप्रनाणें ज्याची बुद्धी योम्य 
शती गुणम्र।हक क्षारा असर, व्याखही सद्गुणापास्ना मुर्कीच कष्टदायक 
वाटत नाहा. असा गरुणग्राहक मनुष्य सदृगुणांच सोधन, संषरधन रकिवा प्रसार 
आनदनि करू शकतो. 

ज्ञानलालसेच्या योगाच अध्ययनभध्यापनाचे परिश्रम देखील सखदायकच 
वातात, किंबहुना इतर सर्वं आनदापक्ां हा वियानेद् अत्यैत श्रेष्ठ असतो. असा 
विद्वान लोकांचा अनुभव अषि. एका सशोधकाला गीणतशाचरांतील एक सिद्धांत 
पुष्कढ दिवस खुटत नव्हता, तो व्याला एकेकाा स्नानगृहांत पाण्याला उसी 
अकेली पाष्रून तो अडकेला सिद्धांत बिनच्कं सोडवितां आखा. त्याबरोबर दही 
बातमी आपल्या मित्रास सांगण्याकरतां तो निघाला. पण आनेदानें बेहोष ्षाल्या- 
मु हे दाचिबुवा ता उधञ्य(बागडथा स्थिर्ततच रस्त्यान धांवत सुरे. अदी 
हीं एका सशोधक्राची गोष्ट प्रसिद्धच आदे, व्यावकून विद्यानैदाची थोरवी केषी 
असते याची कल्पना सहज कोणाखाही करतां येईल. परमार्थमानीत सद्गुणाच्था 
पदिकया पायरेप्रमार्णे, ्ी विदयानेदाची दुसरा पायरी देखीार सुखदायकच आहे, 
असे यावरून ठरते. आटमरसदोाधनाचे बाबर्तीत भात्मज्ञानाच्या परावियेप्रमार्णे 
विज्घानाच्या भपरावियचीहि अवद्यकता असल्यामुक, वरच्या उदाहारणांतील 
वियानेद् हा जर विज्ञानसिवरध। अस्षला तरो तो ब्रहमज्ञानांतच पर्यवसान पावत 
असल्यामृने त्याचा परमाथौतच समवे होतो, यांत इका नाही. * 
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क्ेव्याचा आनेद् या विदयानदपेक्षां देखील श्रेष्ठ पण बराच शोल आहि. 
थ। आर्नदाचा रसाखाद् पग्यास्त) वुद्धि परमरार्थसोपानाच्या बच्याच पायरीवरती 
गेखी असख पाहिजे. मयूरध्वज राजाच कथा पुराणां तरी प्रसिष्द्व आहे. ब्राह्म 
णान राजाच्या देहाती सबंध उजवा भाग कापून मागितखा व दानक्लर राजा 
तो देण्यायं कबूल करून, आपला देह मधोमध कापण्यास सेवकांस हुक्म दिला. 
हुकभार्चा अंमलब्रजावणा सुरू श्चाल्यानतर राजाच्या डाव्या डोन्यांतून पाणी 

येऊं खागॐ. तेन्हां बाह्यणानें राजाकड तक्रार् केङ। की, तु दुःल हात अहि, 

करतां ह दान मी धेणःर नाही. यावर माक्ष उजं ग सा्थर्की लागत आहे, तँ 
भाग्य मादा डान्या अंगा कभत नारदी म्हणून ल्या बाज॒च्या डोन्यार्ने पाणो 
येत अहि असें राजानं उत्तर दि. दं उत्तर एेकून ब्राह्मणाच्या रूपान 
दान मागण्यास्र अल्ला परमश्वर प्रसन्न होवून व्यम राजाखा या 

दिन्यांतून मक्त केर इत्यादि. ही कथा अतिङ्ययोक्तीनं किती भरठी आदे हें 
निराढं सांगावयास नको, तयो पण या कथवरून कर्वन्यानद्।ची कल्पना बरोबर 
करता येते, लोकोत्तर ( भद्भृत ) उदाहरणं सोद्न लीकीक उदाहरणे च पहा 
वयाच। असल्यास केवर कतेन्य वुष्दौला स्मरून, आनदानं संकटांत उडी टाक- 
णाव्या हुतात्म्यांच चरित्र वर्तमानकाञ देखील पुष्कडचं पहावयास सांषडतील. सृष्टि- 
निरोक्षण व लाचखराध्ययन इत्यादि साधनानां सपादन केलेटे ब्रह्मज्ञान परिपक्त 
होण्यास व्याला बुद्धियोगाचच सहास्य असल पिज, असें श्रतीर्ने स्पष्ट सांगितले 
अषि. ( कड >।२।१० व ११, आतांपयैत श्थूलमानान सांगितकेटी ही 

सेपानपरपरा बुद्धीयोगांतलच आहे. वुद्धिवादाचा हा परमार्थमा इद्रिये व 
विषयोपभोग यांच्या नाद कागून, परत व दुबल बनलेत्या लाकाना आतिशय 
खडत९ वाटर, तरी सरन व श्रष्दावान् ( ्थयनिष् ) अहा बुष्दीच्या खोकौना 
हा परमार्थमार्भ सुक्वदायकच वाटेल यांत इका नही. कारण या मागर्चिं भंतिम 
साभ्य जं परब्रह्म ते निरतिश्चयानंदं स्वरूपच अतसल्यामुदे, या परमार्थमागोराक 
निरनिराव्या भरभिकांवर कोटे सद्गुणांच्या रूपान, कोटं विद्यानदाच्या रूपान, तर 
कोटं कतैव्याच्या समाकानस्वरूपार्न हा ब्रह्मानंदाचा अच साघकाला अनुभवा- 
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वयास भिस्त व या ओजस्वी व सात्विक भानेदाप्त्गेच साधकाला परमाधाची 
ही सोपानपरपरा अनायासानें चदन अंतिम साध्याची मज गांठतां येते. 

परमेश्वर भानैदस््रह्पं अहि, कौ आनद् हा त्याचा गुण 
आहे, असा नेय्यायिकांनी एक भानगडोच। प्रश्न उपस्थित केला आहे. 
आणि लाच उत्तर त्यांनी असँ दिखे अहे की, ज्या प्राणे वासः 
हा कखांचा गुण, फिवा गेडी हा साशरेचा गुण त्या प्रमाणेंच भानद् 
हा परमात्म्याचा गण आहे. त्यांच्या मतान अनेक द्रग्यपेकीं परमात्मा ह एक 
दरव्यच असून, त्याचे हिकाणीं ज्ञान, इत्छा, आनद हे गुण नित्यस घार्ने असतात. 
नेव्यायिकोनें हँ मत श्रतिसिद्धातास मुंच जुरण्य।सारखं नही. आपल्या मता- 
च्या पुष्टये नैस्यायिर्क्नं काही श्रतिवचनां चाहि उपयोग केला सहे. तथापि 
श्रतीचा अभिप्राय नैय्यायिकांच्या मताला म॒र्डीच अनुकूक नाही. जह्य ह अनेद्- 
स्वरूप अहे, हा श्रतीचा सिद्धात अभ्यासकाच्या बुद्धौखा सहज पटण्याजोगा 
असव्याम॒नं आणि हं शुद्ध बऋह्मततच्व आनदस्त्ररूप कसं आहे याचा अनुभवार्नैच 
निणय लकागावयाचा असल्याने ये्थं नेग्यायिकांच्या कोटिक्रम'कडे विक्ेष॒ लक्ष 
देण्या्च कारण नाही. ब्रह्म € निरतिश्षयानद् स्वरूप आष्ट असं श्रुतीनं सांगितर्टँ 
आहे * ( कठ >।२।१४ ) या निरतियानंदाचा पूर्ण अनुभव साधकाला डाव 
प्राप्त ब्हावयाचा असला तरी या बुद्धिवाद्ष्या परमाथमाग।त, प्रारंभापासूनच 
तो कमाक्रमानें कसा प्राप्त ह्यतो, तें येथवर सविस्तर ॒सांगित्टे आहे, बाद्धेवा- 
दाच्या पद्धतीने प्राप्त होणारा पूर्ण ब्रह्मनेद् समाधिये गा प्राप्त हाणान्या भनेदा 
पक्षां भत्थत श्रेष्ठ असतो, असं भगवान् श्रीकृष्णा मीताश्ाख्रांत प्रतिपादन कें 
आहे ( गीता ५।२१ र. दी. पृष्ठ १६७ ) भगवंताचें हं प्रतिपादन श्रुतिसिद्धा. 
न्ताला अनुसरूनच आहे. भगवान् श्रीकृष्णानें अङ्जनाला आत्येनिक श्रेयाचा भ्र 
माम भ्हणूनच कर्मयोगाचा उपदेश केला आदे. आणि वुद्धि हं कर्मयोगाचें मूल- 
सक्ष भसल्यामुनेे गीतेत बुद्धिवादाला प्राघान्य येणें स्वाभाविकच होते. कटोपनि- 
धदानें तर वुद्धिवादाचें महत्व गीतेपेक्षां देखील अधिक्च दर्शविले आष. बुद्धि 
ह्च भत्मसाक्षात्काराचें प्रत्यक्ष साधन हाय, अर्स या उपनिषदांत श्पष्ट महे 
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सहि. ( कः. १।३।१२ ) ब्रह्मविधताल हा बुद्धिवाद मोक्षदायक तर अहिच पण 
या बुद्धिवादाच्या यागा सवे बौद्धिक सदगुणांचा पूर्ण विकास दैत असल्यामे 
तो अभ्युदयकारकही आह. अभ्युदय हा मोक्षाला प्रतिबैधकारक आहे असे 
सेन्यासमारगीने प्रतिषादन केले अदि खेर; परंतु अभ्युदयाचे स्वक्ूप वेदिक चषीनीं 
जे अनेक ठिकाणीं प्रदहति कें अषहे त्या स्वरूपाचा अभ्युदय सेन्यास्तमागाला 
वाटतो तस्ता प्रतिवधक तर नार्हीच., उख्य तो मोक्षाखा उपयोगी पडणाराच 
असतो. म्हणून अभ्युदय व निःश्रयसकारक अदी ह्या बुद्धिश्रधान ब्रह्मवियच्या 
योगाने व्यक्तीचं ज्याप्रमाणे आत्यंतिक कश्य ण हारते त्याभमाणेच ती समाजा- 
चादौ उत्कषं घडनृून आणिते. व्यक्ति व समाज या देषहोनाही उन्नतिक्ारक अरसं 
हं बुद्धिवादा तत्वज्ञान वैदिक क्षौम प्रष्थापित करून वैदिक घर्माला स्थैर्यं आणे 
व त्याचा सर्व गीण उरक्षं घडवून आणिखा तेच बद्धिवादाचं तत्वज्ञान नाचिके- 
ताला प्राप्त ज्ञाव्यामरे याचा बोद्धिक विकास पर्णी होऊन तो कृतार्थ ज्ञाखा. 
त्याप्रमार्णच जो मनुष्य कटोपनिषदांत सांगितल्याप्रमाणे हा बौद्धिक शाच्राचा 
माग स्वीकाराक तोहि नचिकेताप्रमाणे ब्राह्मीस्थिताला पेहेचिर असस 
कटोपनिषदारने देवीं स्पष्ट सांगितलं अहि. ( कट. २।३}१८ ) बोद्धिक ब्रह्म 
्ञानाची हौ अग्रतवष्टी हिदूच्या पूव्जानीच खाविलो असल्यामूढं दूरम या 
वष्टाच्या अग्रृतरसाच सवन करण अवदयच हात. परंतु "घरं कामघनु, पुटं ताक 

मागे" या समथैच्या वाक्याप्रमणं या तजस्वी ब्रह्मवियेच्या कामधनूका घरांत पुजून 
ठेऊन रहिदृस्माज मायावादाच्या मोध्यांत अघभाविकषपणाचं ताक मामीत सरेरा 

पाटन कोणालाही सखदाश्वयं वाटल्यावांचन राहणार नार्हा; तथापि या कामधे- 
मूला आढक जनावर समजून बाहेर हाक्न खावण्याचा अभागीपणा र्हिदसमा- 
जाया हात्न घडला नसन्याम्रर अजनही या तेजस्त्रा ब्रद्मविद्यारूषी कामधेनूची 
खरौ य।ग्यता कमन तिच्यापासन आपडा रेहिक व पारमार्थिक उन्नात्ति सपादन 
करण्याची ङा बाङगण्यास हरकत नाहीं . याच सआकांक्षेने या कटठापनिषदांताल 
त्रह्विदेच्या बुद्धिवादाचा प्रकाज्ञ पहन िदूस्षमाज जागत होवो व त्याला खगा 
श्रयस्कर माग प्राप्त हवो अही भगवान् यमधम ऋषीची प्रार्थना करून आम्ही 
डा उपसंहार परा करितां 

२२९८ 
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ग् 

हे या सर्धं सभि अध्यक्ष हेति. चर्चेत पुटक भेडी समाविष्ट होती. श्री. बाबा- 
साहेव पटवधन, वे. शा. सं. चिच्राव शाश्ी, प्रो. केककर, श्री. भाकेराव,वे. डा 
स. सदा'शेवक्षाखा मिड. श्री. पोतदार, श्री करदा रर इत्यादि. व्यत्तीच व्यत्तीपण 
व व्यक्ताचं अमरत्व हा सानदही दिवस चर्चैचा विषय होता. पाश्चात्य व पोवात्य 
अज्ञा दोनही टानां चची करण्यांत अदा अभ्यासी लोकाना हा कार्यक्रम अद्यत 
उपयुक्त वाटखा. जीवात्मा, पुनर्जन्म, अद्रैन ब्रह्य, जीवतत्वाचा भौतिक द्रव्यस्योग 
वभर मर्यांवर सविस्तर वादप्रिवाद् न्चाला. ओपनेषद तत्वज्ञानाचे सेद्धांन लिक' - 
वस्थित अहित असें भोति ङ श्ाच्लाचं रष्टय देलार सिद्ध करतां येण शक्य अहि 
अस बहते कचं मत पडले, ह। महच्वाचा कार्यक्रम घडवून आणण्यास म॒ ख्यतं 
कलन श्री. भाठेराव याचेच परिश्रन कारणीभ्त क्ले असव्याकारणनै आम्ही 
त्यांचे भनःपूवक आननदन करतो 

क 

पाच व् आनप्राय 
१ वेदिक राषटरधभ अथवा भगवद्वीतान्तीत यज्ञसंस्था ( ठे. श्रीताचार्यं 9डि- 

राज गणेश दीक्षित बापट. सोमयाजी, संस्थापक व कार्यवाह स्वाध्याय मदिर 
पांचवड, भजि ० सातारा. कं० ४ आण ) 

‹ साम्य अहि चन्वन्ठीच । जो जो करीङ तयाचं । पथ तेयं भगवंताचें 
अधिष्ठान पाहिजे || ' या समर्थं वचनाप्रमणें कोणत्यदही चन्वरीखा. मग ती 
वेक्तेक असो, र्वा साम्जिक असो, परमेश्वराच्य। अधिष्टठानाचा पार्टिवा नसेल 
तर बिच्यापास्न इष्ट परिणामकारक हिव्यशक्ति उत्पन्न होत नाहीं व्याम तीं 
यरास्वीहौ हात नाह. कोणलयाही चच्वर्त हं दवी अयिषटान उत्पन्न कर 
ण्याला यज्ञ सेभ्थेची किती आव्यक्रता आहं हें श्री ° बापट यागी वरीक पुस्त- 
त अधिक्रारयुक्त व॒ अनुभव्रिक र्ीन प्राक्तेगद्न केर अहे. 

प्रथमतः यज्ञसस्थचवा इतिहास थोडक्यांत सांगून, व्यक्तीच्या 
अभ्युदयाला उपयोगीं पडणार्े व॒ रा््रीय उत्कर्षीला कारणीभूल असणार 
असे अनुक्रम स्मार्तयज्ञ व श्रोतयज्ञ असें यज्ञचं दान भाग पाडून, रेखन 
राशय चज्वढींद देवी अयिष्ठान उत्पन्न करण्याखा श्रौतयज्ञ कसं कारणीमूत होत.त 
हँ दाखधेण्याकरितां अन्निष्टोम नामक य्घवर्धचं यथ सांग वणन केर भादहे लयाच- 
प्रमाण यह्वत्तरथनँ तरषोशकन्च्या सचटनेला क्रिती सषटाय्य केतं है कखन 
मय्या मार्मिकतेनै व परणामकारकपर्े विद् के अहि. तें आजच्या परि- 
स्थिती ताल राष्ट्रीय अभ्युदय वत्रेवरार्णि कंच व्यवस्थित सघटन या जिन्हान्य च्या 
प्रश्नांचा धाक यज्गसंस्थन कसा व कितपत उल्गञ हता हं दाख््रतरून दिल्या- 
वह् श्रःतःच यच मनःप्*क अभिनदन करून भम्दी सवै रश्रप्रन व हिंदु 
सव्टना पुरस्कायी छदना - वल पुस्तक वाचण्यायी विनात करता 



२ 

२ दक्षिणी -त्राम्डण्सभा--द्विवार्षिक उत्तांत ( १९२८-९) दही 
सेश्था अरितत्वांत येऊन ४२ वेध व तिची पुनर्धटना होऊन १२ वयै पृणी क्री. 
सेस्थेच्या चाल कान निरयत्रह्मकमाचा वर्भ व दियांकरितां हिवणकामाचा वग चाल- 
विखा असून व्याख्याने, कर म्णुकीचे कार्यक्रम, व्यायाम, सूयेनमदकार, निरनि- 
राठे उरसव, स्मारम् इ० अरेकविध अगन दक्षिणी बाह्यणंमभ्य जाग्रति उत्पन्न 
कैरभ्याचं काम ज्टनें चालविल अहे, गरीब व गणी गर्ज्. विधाश्यसि परत- 
केडानं व विनामेबदटा शार्थिक मदत करून रेस्थेनं आपली उपयुक्तता अधि- 
कच वाढविटी आदे. अश्ा ५ 1 उपयुक्त संदथक्ड आदमी वाचरक्च लक्ष 
वेन व्यान तिल कायमनि। , ईइमारत-दुरस्त इ०° करितां लागणार द्रभ्य- 
साहाय्य करा अक्षी शिकारस करितो. 

३ प॒बरे मराठी अथसय्रहाटयाचा ३१ वा वार्षिक 
वच्चांच ( १९२५९ ). 

मराठी ब्रथसंग्रह्मटयाची उपयुक्ता कोणास नव्यानं पटवून दाष्याला 
पाहिजे भसे नार्द!. तथापि भअथतन्रहाख्याच्या या वाषिकर व्रृ्तातावकन महाराष्ट 
मातृभाष्ामिमानी धनिकार्च त्याजङ्ड असाव तितक रुक्ष नाही अक्षे मोग्या 
खेदाने म्हणण्व कागते. भार्थक सहाय्य अगदोच अपुर भसत्यानं ‹ संस्थेचं 
आयुप्य चालढकल करोत एक वषम वालं * भसँ मोय्या निराशे बत्तातात 
मद केले प्रन कोणासंही सखद आ श्वय वांटल्यावां च॒न राहणार नादी. ‹ ३१ 
वध जनतेची सवा करूनसद्धां सष्थचा कायमनिधि पूज्य असावा ` हौ शोचनीय 
वस्तुस्थिति चालङ्ाप्रमाणेच आश्कषंलाहि बरी वारत नाह. शरवद प्रतिकूर परि 
स्थिती तूनही आदान माग काढणास्या चारुकाच्या न्विकार्टोच अभिनदन करून , 
धनिकांनीं सम्रहाल्याखा साजा देणग्या दयाव्यात अदा त्यांना भाम्ही आग्रह 
पूर्वक विनेति कारतो. 

४ यन्ञगाता-( >. ध्ौताच्ये घु. म दीक्षित बापट, क. १ भाणा) 
यांत भैरतितील य्ञपर ७५ शलोक निवडन स्वतंत्र छापिखि आहेत, पुस्तक पठना- 
खा उपयुक्त आह. 

0 प मी 

प्रकादक--ग. वि. केकर सेकेट गीताधर्म मड पुणे. 
मरकः--श्रीर्पाद् रघुनाथ राजगु ू 

राजग्रर आणि श्पनी प्रेस. ५१३ शानवार पेठ; पर्णं २. 












